
بو  دودد مدودود ط  األموم المتدودة مدايودة منا،يوا   لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكوون منمموة 
 .نس،هم إلى االجتمادات وددم طلب نسخ إضافية إدضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .من هذه الوثيقة

 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 شرد الثامناالجتماع 

 3102/دزيران يونيه 32-32  مونتلاير
 *من جدول األدمال المؤقت 3-5البند 

 
 

 
 ألنواع الغريبة الغازية واعتبارات للعمل في المستقبلاستعراض العمل بشأن ا

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة -أوال
األنوواع الرريبوة  إد،والمنو  ب  أقصوى دود ممكون ودسوب االقتضوا  إلوى  من االتفاقية  يقوم كل طرف )ح(2وفقا للمادة  -0

 .هااستئصالأو  تهاأو مراقبالتي تهدد النمم اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع 

  3131بدلوول دوام أيشوي للتنووع البيولووجي بشوأن األنوواع الرريبوة الرازيوة دلوى موا يلوي   مون أهوداف  9الهدف وينص  -3
ويوة أو يوتم القضوا  دليهوا وتوضو  األول  وت،ضو  للمراقبوة األنوواع ذات وتدديود أولوياتهواتعّرف األنواع الرريبة الرازية ومسواراتها  

 . لمن  إد،الها وانتشارها تدابير إلدارة المسارات

بواألنواع الرريبووة الرازيووة بوصوفها أدوود الوودواف  الرئيسووية ورا  مووؤتمر األطووراف سووّلم   00/32 موون المقورر 35فوي الفقوورة و  -2
ؤثر سلبيا دلوى رفاهيوة اإلنسوان  ي أثرها المتزايد دلى التنوع البيولوجي ودلى القطادات االقتصاديةبأن فقدان التنوع البيولوجي  و 

 وطلوب  مون أهوداف أيشوي للتنووع البيولووجي 9هذه المسألة  من أجل تدقيق الهودف  دلىمواصلة العمل  إلىشدد دلى الداجة ف
  األمين التنفيذي  التعاون م  الشركا  من أجل إلى 32في الفقرة 

بموووا فوووي ذلووو   تقيووويم التقووودم المدووورز فوووي تنفيوووذ مقوووررات موووؤتمر األطوووراف المتعلقوووة بووواألنواع الرريبوووة الرازيوووة  ()أ
 ؛2/32وأوجه ددم االتساق في اإلطار التنميمي الدولي المدددة في المقرر  الفجواتالمقررات التي تتناول 

إدووداد قائمووة أوليووة بووأكثر المسووارات شوويودا إلد،ووال األنووواع الرريبووة الرازيووة  واقتووراح معووايير السووت،دامها دلووى  )ب(
تهووا  وتدديوود مجمودووة موون األدوات التووي يمكوون اأولوي تدديوودى يمكوون بموجبهووا الصووعيدين اإلقليمووي ودون اإلقليمووي أو سووبل أ،وور 

أدود اجتمادوات الهيئوة  إلوىأدنى دد؛ وتقديم تقرير دون ذلو   إلىاست،دامها إلدارة الم،اطر المرتبطة بهذه المسارات أو ،فضها 
لمووؤتمر األطوراف  لرسترشوواد بووه لودى النموور فووي الفرديوة للمشووورة العلميوة والتقنيووة والتكنولوجيووة يعقود قبوول االجتموواع الثواني دشوور 

 .العمل المستقبلي إلىالداجة 
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األطوووراف قبووول هوووذه الوثيقوووة معلوموووات دووون التقووودم فوووي تنفيوووذ مقوووررات موووؤتمر األطوووراف مووون  تعووور   وبنوووا  دلوووى ذلووو  -2
دارتهوا فوي  هوادديود أولوياتمعلوموات دون مسوارات إد،وال األنوواع الرازيوة وتوترد  .اثانيمات الدولية ذات الصلة في القسم والمنم وا 
يوووفر   أدنوواه افووي ضووو  المعلومووات الووواردة فووي تلوو  الوثيقووة وفووي القسووم ثانيووو  .UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1الوثيقووة 

ينمور تقتورح أن فوي أن مشوروع توصوية قود تراوب الهيئوة الفرديوة  القسم رابعوا دلوىيدتوي و  .ادتبارات لمزيد من العملالقسم ثالثا 
 .األطراف في اجتماده الثاني دشر فيه مؤتمر

دالج و  جدول األدمال في اجتماده ال،امسمتميز دلى بند كمسألة األنواع الرريبة الرازية  تناول مؤتمر األطراف أوالو  -5
 .اإلرشاداتمن  دد ما إلىشاملة و  وض  مجمودة كبيرةو هذه المسألة في كل اجتماداته منذ ذل  الدين  

فووي   مووؤتمر األطوورافادتموود   فووي االجتموواع ال،ووامس لمووؤتمر األطووراف تبوودأ التووي ةريالتدضووي األدمووالدلووى أسوواس و  -2
2/32مقوورر فووي ال  اجتمادووه السووادس

األنووواع الرريبووة التووي تهوودد الوونمم  آثووارالت،فيووف موون و  د،ووالاإلالمبووادا التوجيهيووة لمنوو   *
فوي اإلطوار  وأوجوه دودم االتسواق الفجواتوسوّلم بوة؛ الصكو  الدولية األ،ورى ذات الصولوأقر ب ؛األنواع وأالموائل  وأاإليكولوجية 

 ؛تهووامعالجو  هاتوضوويد مواصوولةلأطلووق برنامجووا و  لتنوووع البيولوووجيلالتنميمووي الوودولي موون منمووور تهديوودات األنووواع الرريبووة الرازيووة 
تقيوويم والمعلومووات الودوون التعوواون الوودولي؛ دوون أيضووا دلووى أقسووام  مقووررمل التبشووأن االسووتراتيجيات الوطنيووة. ويشوو إرشوواداتوقوودم 

 أنشطة بنا  القدرات. دنو  واألدوات؛

دلووى وجووه ال،صوووص  دلووى أسوواس دموول فريووق و مزيوود موون التقوودم فووي اجتمادووات الدقووة لمووؤتمر األطووراف. الوأدوورز  -2
أوجووه دوودم االتسوواق فووي اإلطووار و  الفجواتبووقائمووة   فووي اجتمادووه الثووامن  مووؤتمر األطوورافدوودد   م،صووص موون ال،بوورا  التقنيووين

اللجنووة و  ؛تفاقيووة الدوليووة لدمايووة النباتوواتاال إلووىددوووات مدووددة   فووي اجتمادووه التاسوو   مووؤتمر األطوورافووجووه  .مووي الوودوليالتنمي
لجنوة مصوايد و لجنة الصدة والصدة النباتية التابعة لمنممة التجارة العالمية؛ و  (؛OIEمنممة العالمية لصدة الديوان )للالدولية 

إلد،ووال األنووواع الرريبووة  اإضووافيا مسووار أيضووا ودوودد  .أ،وورى الزرادووة لممووم المتدوودة؛ وهيئوواتو  ةاألسووما  التابعووة لمنممووة األاذيوو
التوي ينبروي   ديوةالاذيوة األدوي و الطعوم ال  و فوي األدووا  ئية والكائنات األرضويةليفة  وأنواع الكائنات المااألديوانات ال  الرازية

1في إطار االتفاقية. معالجتها
 

وبنووا    بشووأن تطوووير المعلومووات واألدوات اإلرشوواداتالتاسوو  والعاشوور المزيوود موون  هاجتماديوو مووؤتمر األطووراف فوويوقوودم  -2
 والتودية العامة. والتثقيفاالتصال و   القدرات

 القسم التالي التقدم في تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف بشأن األنواع الرريبة الرازية. ويعر  -9

 بشأن األنواع الغريبة الغازيةالتقدم في تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف  -ثانيا

 المبادئ التوجيهية -1

 وأالموائوول  وأاألنووواع الرريبووة التووي تهوودد الوونمم اإليكولوجيووة  آثووارالمبووادا التوجيهيووة لمنوو  اإلد،ووال والت،فيووف موون تقوودم  -01
2/32مقرر البوووومرفووووق المبووووادا التوجيهيووووة الوووواردة فووووي ال) األنوووواع

تطوووووير بشووووأن  إرشوووواداتجميوووو  الدكومووووات والمنمموووات  إلوووى (*
 األنواع الرريبة الرازية. وآثارللدد من انتشار فعالة استراتيجيات 

                                                           
د  بصفة قدم أدد الممثلين ادتراضا رسميا ،رل العملية المؤدية إلى ادتماد هذا المقرر وأكد أنه ال يعتقد أن مؤتمر األطراف يستطي  أن يعتم *

المقرر  مشرودة  اقترادا أو نصا م  وجود ادترا  رسمي دليه. وأدرب ددد قليل من الممثلين دن تدفماتهم إزا  اإلجرا ات المؤدية إلى ادتماد هذا
 (.UNEP/CBD/COP/6/20من  232-392)انمر الفقرات 

انات أليفة  وكأنواع ألدوا  الكائنات المائية وألدوا  الكائنات األرضية  األنواع الرريبة الرازية المد،لة كديو يتم بدث إدارة الم،اطر المرتبطة ب 1
 (.UNEP/CBD/SBSTTA/18/1من جدول األدمال المؤقت ) 0-5في إطار البند  وكطعم دي وأاذية دية
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وتنفيووذ االسووتراتيجيات و،طووط  تنقووي دنوود وضوو  و و  تنفيووذ المبووادا التوجيهيووة  دنوود  الدكومووات األ،وورىو  األطووراف تثّووود   -00
ت الصوولة فووي ضووو  المبووادا التوجيهيووة المؤسسووات ذاو  اسووتعرا  السياسووات والتشووريعاتدلووى   العموول الوطنيووة للتنوووع البيولوووجي

 السياسووووات والتشووووريعات تطووووويرتعووووديل أو  إلووووىاالقتضووووا   المبووووادرة دسووووبو   والتعووووار  أوجووووه دوووودم االتسوووواقو  الفجووووواتلتدديوووود 
2/32مقرر من ال (ج) 01الفقرة )المؤسسات و 

جوانوب العمول بشوأن  لم،تلوفأبرز مؤتمر األطراف أهمية المبوادا التوجيهيوة و  (.*
 ما يلي لدلى سبيل المثال و   ات م،تلفةمقرر الرريبة الرازية في  األنواع

البيئيوة واالجتماديوة واالقتصوادية إلد،وال األنوواع الرريبوة الرازيوة  اآلثواربشوأن  والتوديوة العاموةزيادة االتصوال  أ()
 (؛2/32 المقررمن  02الفقرة )

  واألهوووداف العالميوووة 3101لبيولووووجي لعوووام وأهوووداف التنووووع ا االسوووتراتيجيةأهوووداف االتفاقيوووة و،طتهوووا تدقيوووق  (ب)
 (؛با  9/2 مقررمن ال 0الفقرة )األ،رى مثل األهداف اإلنمائية لملفية 

نتوواج لوانتشووار األنووواع الرريبووة الرازيووة وتوووطين تطبيووق الوونهج التدوووطي فيمووا ي،ووص إد،ووال  (ج) إلنتوواج الزرادووي وا 
 (؛01/22 المقررمن  2الفقرة ) لديوي  ولعزل الكربونية للوقود ااألولالكتلة الديوية  بما في ذل  المواد 

ر إرشوووادات ذات صووولة للتصووودي للم،ووواطر المتصووولة بإد،وووال األنوووواع الرريبوووة كديوانوووات أليفوووة  وكوووأنواع يتووووف (د)
 (.00/32 المقررمن  2الفقرة )ألدوا  الكائنات المائية وألدوا  الكائنات األرضية  وكطعم دي وأاذية دية 

 إلوى ذات الصولةاألطراف والدكومات األ،رى والمنممات   ألف 9/2من المقرر  05طراف  في الفقرة ددا مؤتمر األو  -03
مو  التركيوز دلوى إجورا ات تقيويم الم،واطر   تقديم دراسات الدالة والدروس المستفادة وأفضل الممارسات لتنفيذ المبادا التوجيهية

دارة   البيئيوووة لمنوووواع الرازيوووةو  االقتصوووادية والصوووديةو  ديوووةتقيووويم اآلثوووار االجتماطرائوووق و   وبووورامج الرصووود والمراقبوووة  المسوووارات وا 
صرح و  دادة تأهيل النمم البيئية المتدهورة.و ا   ا 

األنووواع  آثووارالت،فيووف موون و  د،ووالاإلمنوو  و تتنوواول الالتوودابير التووي تقووارير تتضوومن بشووكل دووام دوودد موون األطووراف  وقوودم -02
تها أن اسوتراتيجيأفوادت بوالتوي   كنودا يدون تطبيوق المبوادا التوجيهيوة هوطوراف أفواد أدود األمثال مددد من وثمة الرريبة الرازية. 

،دمت كمعلوموووات أساسوووية لتطووووير السياسوووات وأنهوووا اسوووت    المبوووادا التوجيهيوووةتتسوووق اتسووواقا وثيقوووا باألنوووواع الرريبوووة الرازيوووة  بشوووأن
 .كنديةال األسما  والمديطات مصايدمن قبل وزارة والمشورة العلمية  والممارسات

لم،ووواطر للتصووودي لمدوووددة شووواملة تووودابير و وطنيوووة  المبوووادا التوجيهيوووة إطوووارا للبلووودان التوووي لوووم تضووو  تشوووريعات وتووووفر -02
 المرتبطة بإد،ال األنواع الرريبة الرازية.

 أوجه عدم االتساقمعالجة و  الفجوات سداإلطار التنظيمي الدولي:  -2

2/32ر مقر في ال  مؤتمر األطراف سّلمأدره   دسبما أشير -05
 )ح(2فيوذ الموادة تنفي مساهمة الصكو  الدولية القائمة ب *

  لدمايووة النباتوواتوالمنممووة العالميووة لصوودة الديوووان والمنممووات اإلقليميووة  تفاقيووة الدوليووة لدمايووة النباتوواتموون االتفاقيووة  مثوول اال
ممات الدولية التي ايرها من المنو   ة العالميةومنممة الصد  والمنممة البدرية الدولية  الزرادة لممم المتددةو  منممة األاذيةو 

وأوجووه دوودم اتسوواق فووي اإلطووار التنميمووي  ثروورات إلووىأيضووا أشووار مووؤتمر األطووراف  ايوور أناتفاقووات ذات صوولة. تضوو  معووايير و 
 الدولي.

  التوي توم تدديودها الفجووات سود إلوى المشوار إليهواددا مؤتمر األطراف بع  الصكو  والمنمموات   نفسه وفي المقرر -02
ال،بوورا  التقنيوين فووي م،صوص مون أنشو  فريووق و  .ومعالجتهوا أوجوه دودم االتسوواقو  الفجوووات توضوي  لمواصولةبرنووامج تنفيوذ  وقورر

وأوجوه دودم االتسواق فوي اإلطوار التنميموي الودولي ذات الصولة بواألنواع  الفجووات سود لمواصلةاالجتماع الساب  لمؤتمر األطراف 
 مؤتمر األطراف.الثامن لجتماع اال إلى وقدم تقريرا ( 2/02 ررالمقمن  9الفقرة الرريبة الرازية )
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الم،تلفووة فووي اإلطووار التنميمووي الوودولي بشووأن األنووواع  الفجواتقائمووة بوومووؤتمر األطووراف أدوود وبنووا  دلووى هووذا التقريوور   -02
فوي و . الفجوواتهوذه  دلسلمنممات الدولية وكذل  األطراف والدكومات األ،رى لإجرا ات ددد و  2/32 مقررالرريبة الرازية في ال

فووي اإلطووار التنميمووي فيمووا يتعلووق بمووا يلووي  الموجووودة  الفجووواتفووي مووؤتمر األطووراف دلووى وجووه التدديوود نموور   اجتمادووه التاسوو 
تفاقيوة الديوانات التي ليست آفات للنباتوات بموجوب اال (3)و ؛األنواع الرريبة الرازية التي تؤثر دلى التنوع البيولوجي المائي (0)

 .فقط البرية األديا بما في ذل  األمرا  التي تؤثر دلى   مجمودة واسعة من أمرا  الديوان (2)؛ وة لدماية النباتاتالدولي

 التي ال تزال قائمة. الفجوات الردقفي دين يناقش القسم   الفجواتهذه  سدويصف القسم التالي التقدم في  -02

لرريبوة الرازيوة مون قبول أدضوا  فريوق االتصوال المشوتر  إرشادات دولية ذات صلة بواألنواع افي وض  التقدم  )أ(
 األنواع الرريبة الرازيةالمعني ببين الوكاالت 

أوجووه دوودم معالجووة و  الفجوووات سوود إلووىالمنممووات الدوليووة ذات الصوولة   لووفأ 9/2فووي المقوورر   ددووا مووؤتمر األطووراف -09
تتعواون هوذه المنمموات فوي فريوق االتصوال و يبوة الرازيوة. المدددة في اإلطوار التنميموي الودولي ذات الصولة بواألنواع الرر  االتساق

  مقووررفووي هووذا الالووواردة لطلبووات االسووتجابة لبهوودف  2(فريووق االتصووال)األنواع الرريبووة الرازيووة المعنووي بووالمشووتر  بووين الوكوواالت 
  التي تم تدديدها الفجوات سدعدد من األنشطة لبالمنممات األدضا   اضطلعتو 

الووودولي  هووواالنباتوووات المائيوووة والنباتوووات الرازيوووة فوووي معيار  (IPPC) لدوليوووة لدمايوووة النباتووواتتفاقيوووة ااال أدرجوووت ()أ
 (؛00تدليل م،اطر اآلفات آلفات الدجر الصدي )المعيار  - 00 رقملتدابير الصدة النباتية 

  بموجوب هوذه أن  دمايوة النباتواتيفيود بومناقشوة توضوي   تفاقيوة الدوليوة لدمايوة النباتواتضومن واليوة االيجري  (ب)
نتيجوة و  .النباتواتو  لطدالوب والفطريواتاسوميات تالدوليوة ل بما يتفق م  المدونوة  االتفاقية تشمل أيضا دماية الطدالب والفطريات

سوواس الووذي يمثوول أ (مسوورد مصووطلدات الصوودة النباتيووة) 5 رقووملتوودابير الصوودة النباتيووة  المعيووار الوودوليسوويجري تدووديث لووذل   
 ؛ايير الدولية لتدابير الصدة النباتيةمصطلدات في كل المعلا

نشوورت  المبووادا التوجيهيووة لتقيوويم م،وواطر الديوانووات ايوور و  (OIE) المنممووة العالميووة لصوودة الديوووان أدوودت ج()
 ؛أصبدت اازية  التي األصلية

التنووع تهودد و  األمرا  التي يمكن أن تصيب الديوانات البريةقائمة بصدة الديوان المنممة العالمية لأددت  د()
 ؛هذه األمرا  بشأنمعاييرها  وقامت بتدديث؛ Batrachochytrium dentrobatitisو Ranavirusالبيولوجي  

التاليوة ذات الصولة بواألنواع الرريبوة  اإلرشواداتنشورت و  (الزرادة لممم المتدودة )الفواوو  منممة األاذيةأددت  ه()
بشووأن فهووم وتطبيووق تدليوول الم،وواطر فووي تربيووة  إرشووادات (3؛ و)الدراجووةدليوول لتنفيووذ معووايير الصوودة النباتيووة فووي  (0)  الرازيووة

 .األديا  المائية

  2/32 مقوووررمدووددة بشووأن مسوووارات أو أسووباب إد،ووال األنوووواع الرريبووة المشووار إليهوووا فووي الال رشووواداتباإلوفيمووا يتعلووق  -31
  األنشطة التالية الرريبة الرازيةاألنواع المعني بأجرت المنممات األدضا  في فريق االتصال المشتر  بين الوكاالت 

 تربية األديا  المائية ومصايد األسما 

 التقنيوة بشوأن تربيوة األديوا  المائيوة اإلرشواديةدوددا مون الوثوائق  (الزرادوة لمموم المتدودة )الفواوو  نشرت منمموة األاذيوة -30
 .UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1ثيقة في مرفق الو التقنية  اإلرشاديةلوثائق هذه ابقائمة كاملة رد تمصايد األسما . و و 

                                                           
2 http://cbd.int/invasive/lg/. 
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 داوياتال

رع في وض    تفاقية الدولية لدماية النباتاتبموجب اال -33 تقليل دركة  بشأنلتدابير الصدة النباتية جديدة معايير دولية ش 
طر م،ووا التووي تنطوووي دلووىموون النفايووات بطريقووة آمنووة الووت،لص والمناولووة و ( 110-3112)اآلفووات دوون طريووق الداويووات البدريووة 

 (.112 3112اآلفات المدتملة المتولدة أثنا  الردرت الدولية )

تقليول  مون أجوللتودابير الصودة النباتيوة  ر دولوييوامع بشوأن تفاقيوة الدوليوة لدمايوة النباتواتلعمل في إطوار االواستجابة ل -32
العمول الدوليوة ولجنوة األموم المنمموة البدريوة الدوليوة ومنمموة أددت  ( 110-3112) دركة اآلفات دن طريق الداويات البدرية
لتشومل مشوورة بشوأن ال،اصوة بهوا  تعبئوة ودودات نقول البضوائ  اتممارسومدونوة  بشوأنالمتددة االقتصوادية ألوروبوا نسو،ة مددثوة 

األنووواع و  بمثابووة وسوويلة نقوول النتشووار اآلفووات (الداويووات البدريووة )ودوودات نقوول البضووائ تعموول  أالكيفيووة المسوواددة دلووى ضوومان 
فوي  متتمثول مهموته واألشو،اص الوذين تعبئة وتأمين البضوائ من قبل المسؤولين دن  ه المدونةسيتم است،دام هذو رازية. الرريبة ال
 في الوقت المناسب.المدونة المددثة  ومن المتوق  أن تتم الموافقة دل .مثل هذه الوددات تعبئةدلى  األفرادتدريب 

 التجارة الدولية بأنواع الديوانات والنباتات البرية المهددة باالنقرا اتفاقية   ادتمد مؤتمر األطراف في 3102وفي دام  -32
اتفاقيووة التجووارة الدوليووة بووأنواع ادتموود مووؤتمر األطووراف فووي و  3.لديوانووات والنباتووات البريووة الديووةالجوووي لنقوول ايوور لمبووادا توجيهيووة ل

)المراجوووو  فووووي االجتموووواع السووووادس دشوووور لمووووؤتمر  Conf. 10.21القوووورار أيضووووا  الديوانووووات والنباتووووات البريووووة المهووووددة بوووواالنقرا 
المبووادا التوجيهيووة  إلووىمرجعيووة إشووارات موون بينهووا جملووة أمووور شوومل يي تووم تدديثووه لذالووو  نقوول العينووات الديووة األطووراف( بشووأن 

 .الجديدة

 مياه الصابورة

األداة الرئيسية و . المراكب/فنبمياه صابورة السالم،اطر المرتبطة أدنى دد  إلىدارة أو تقليل األدوات إل منيتوافر ددد  -35
التوي  مو   ( تصوريف ميواه الصوابورةمياه صابورة السفن ورواسبها )اتفاقيوة  وتصريففي هذا المجال هي االتفاقية الدولية لمراقبة 

قورر الممون مبوادا توجيهيوة  إلوى تصوريف ميواه الصوابورةتفاقيوة وتشير دودة موواد ولووائ  الد،ل ديز التنفيذ دتى اآلن. تلم   ذل 
 3115 من دام من المبادا التوجيهية ةمجمود 09الدول األدضا  فيها  قد أددتو  ( IMOالمنممة البدرية الدولية ) أن تعدها

القائموة الكاملوة رد توو  .ونموم تبوادل ميواه الصوابورة وتصوريفها  مرافوق اسوتقبال ميواه الصوابورةبشوأن بموا فوي ذلو    3102دام  إلى
 .UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1مرفق الوثيقة في المبادا التوجيهية لهذه 

  التلوث األديائي البدري

دارة و  لمراقبووة 3100عووام لالمبووادا التوجيهيووة  وضووعت المنممووة البدريووة الدوليووةو  -32  السووفن النوواتج دوونالتلوووث األديووائي ا 
 ىأقصو إلوىلتقليل  اتإرشادل أددو   MEPC.207 (62) القرارأصدرت و   نقل األنواع المائية الرازية أقصى دد ممكن إلىلتقليل 
التعموووويم )بالنسووووبة للسووووفن الترفيهيووووة  (التلوووووث األديووووائي دلووووى جسووووم السووووفينة) أديووووائيتلوووووث نقوووول األنووووواع المائيووووة الرازيووووة كدوووود 

MEPC.1/Circ.792).  جنووة دمايووة البيئووة البدريووة التابعووة للمنممووة البدريووة الدوليووة أيضووا لل ال،امسووة والسووتونالوودورة وادتموودت
دارة  3100 عامللتقييم المبادا التوجيهية  تإرشادا نقول األنوواع  أدنوى دود إلوىلتقليول السوفن  النواتج دونالتلوث األديائي لمراقبة وا 

 .(MEPC.1/Circ.811 التعميم)المائية الرازية 

 النقل الجوي المدني

د،وال و  مبوادا توجيهيوة لمنو  نقولنوواع الرازيوة  لممنممة الطيران المدني الدولي بالتعواون مو  البرنوامج العوالمي أددت  -32 ا 
 الطاب  الرسمي دلى هذه المبادا التوجيهية. ولم يتم دتى اآلن إضفا . 3112األنواع الرريبة الرازية دن طريق الجو  في دام 

                                                           
3 http://www.cites.org/eng/resources/transport/index.php. 
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 كأدووود المنقولوووة جوووواداويوووات الدلوووى  تفاقيوووة الدوليوووة لدمايوووة النباتووواتبموجوووب اال موضوووودات المعووواييرقائموووة  وتشوووتمل -32
دركوة اآلفوات أدنوى دود  إلوىتقليول  بشأنلمعيار الدولي لتدابير الصدة النباتية بعد ادتماد اتطويرها مواصلة وسيتم   اتهاموضود

 .المنقولة بدراداويات الدن طريق 

اتفاقيوووة التجوووارة الدوليوووة بوووأنواع الديوانوووات والنباتوووات البريوووة المهوووددة   فوووإن موووؤتمر األطوووراف فوووي ودسوووبما أشوووير أدوووره -39
نقوول  )المراجوو  فووي االجتموواع السووادس دشوور لمووؤتمر األطووراف( بشووأن Conf. 10.21القوورار  3102فووي دووام دتموود ا   بوواالنقرا 

لديوانوات للنقول ايور الجووي لالمبادا التوجيهية  إلىمرجعية إشارات من بينها شمل جملة أمور يي تم تدديثه لذلاالعينات الدية  
 .تداد النقل الجوي الدوليال الديةالديوانات  للوائ جيهية كمرفق وقد أدرجت المبادا التو  .والنباتات البرية الدية

 البيولوجية المراقبةدوامل 

طورق دوامول و  توجيهية لتصدير وشدن واستيرادترد مبادا  -21  المعيوارفوي األ،ورى الكائنوات المفيودة و  البيولوجيوة المراقبوةا 
نقوو  فووي و  0992والووذي ادتموود فووي األصوول فووي دووام   النباتووات تفاقيووة الدوليووة لدمايووةرل 2رقووم الوودولي لتوودابير الصوودة النباتيووة 

 .3115 دام

 برامج تربية الديوانات ،ارج الموق  الطبيعي

فووي  األطووراف اتفاقيووة التجووارة الدوليووة بووأنواع الديوانووات والنباتووات البريووة المهووددة بوواالنقرا ؤتمر األطووراف فووي دووث موو -20
م،ووواطر للإجووورا  تقيووويم  دلوووىاالجتمووواع ال،وووامس دشووور لموووؤتمر األطوووراف(  )المراجووو  فوووي  Conf. 10.21القووورار فوووي  االتفاقيوووة 

لوقايوووة مووون أي آثوووار سووولبية دلوووى الووونمم مووون أجووول ا الد،يلوووةمنوووواع فوووي بيئوووات مرلقوووة لتربيوووة للدمليوووات  وضووو قبووول  اإليكولوجيوووة
العموول دوون كثووب موو  فاقيووة دلووى هيئووة إدارة االتمووؤتمر األطووراف  دووث  نفسووه قوورار. وفووي الاألصووليةاألنووواع و  اإليكولوجيووة المدليووة

اتفاقيوووة التجوووارة الدوليوووة بوووأنواع الديوانوووات أمانوووة  إلوووىإلدوووداد المعلوموووات التوووي يتعوووين تقوووديمها  لتربيوووة فوووي بيئوووات مرلقوووةادمليوووات 
 اإلجرا . لتيسيرالدكومة و  نيأدضا  يمثلون المربي يضمددم فريق   أو إنشا  هالتسجيل والنباتات البرية المهددة باالنقرا 

 )التجارة اإللكترونية( اإلنترنت األسواق الدولية القائمة دلىأماكن 

الصودة النباتيوة م،واطر  -فوي النباتوات  (التجارة اإللكترونية) اإلنترنتدبر  التجارة  بشأنوثيقة  3103في دام أددت  -23
الستكشوواف مجمودووة موون  نمريووةلدراسووة يووة األولالنتووائج الوثيقووة عوور  تو  ؛تفاقيووة الدوليووة لدمايووة النباتوواتالمدتملووة  فووي إطووار اال

 والبيئة. اتبرز الم،اطر المدتملة دلى صدة النباتتو   اإلنترنتللبي  دن طريق  المعروضةالمنتجات 

 اإلنترنووتدلووى تطوووير بوابووة ب اتفاقيووة التجووارة الدوليووة بووأنواع الديوانووات والنباتووات البريووة المهووددة بوواالنقرا أمانووة وتقوووم  -22
التجووارة المتعلقووة بلتجميوو  ونشوور وتوزيوو  المعلومووات المقدمووة موون األطووراف وأصووداب المصوولدة  اإلنترنووتكجووز  موون موقعهووا دلووى 

)المراجو  فوي االجتمواع  Conf. 11.3القورار و  02.23  05.52 للمقوررينوفقوا  4االتفاقيوةقووائم األنواع المدرجة في  فياإللكترونية 
  نية.التجارة اإللكترو ال،امس دشر لمؤتمر األطراف( بشأن 

 المتبقية الفجوات )ب(

أوجه ددم االتساق في اإلطار التنميموي معالجة و  الفجوات لسدذلت جهود ب    كما هو موض  في القسم الفردي السابق -22
 2/32المقوررين األنوواع الرريبوة الرازيوة دلوى التنووع البيولووجي دلوى الندوو الووارد فوي التوي تشوكلها تهديودات الالدولي من منموور 

 .الفجواتبع  هنا  ر تزال فإرشادات جديدة لعدد من القضايا   أددتفي دين و  .ألف 9/2و

                                                           
4 commerce.php-http://www.cites.org/eng/prog/e. 
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للتصودي بشوأن وضو  وتنفيوذ تودابير وطنيوة  إرشواداتفوي مشوروع  فوي اجتمادهوا الثوامن دشور   الهيئة الفرديوةوستنمر  -25
ئيووة وألدوووا  الكائنووات األرضووية  األنووواع الرريبووة كديوانووات أليفووة  وكووأنواع ألدوووا  الكائنووات المالم،وواطر المرتبطووة بإد،ووال ل

 .UNEP/CBD/SBSTTA/18/8في الوثيقة  ةالوارد  وكطعم دي وأاذية دية

د،ووال األنووواع الرريبووة الرازيووة دوون طريووق و   المبووادا التوجيهيووة لمنوو  نقوولفوور تووزال   فيمووا يتعلووق بالنقوول الجوووي الموودنيو  -22 ا 
 .منممة الطيران المدني الدوليمن قبل دليها   تنتمر إضفا  الطاب  الرسمي 3112لعام الجو 

سوورالت تربيووة و  والسوويادة   والبدووث العلمووي  وسووائل النقوولبمسووارات المرتبطووة ال لووم يووتم معالجووة  ذلوو  إلووىوباإلضووافة  -22
ال توزال هنوا  فجووة كبيورة فيموا و جزئيوا فقوط. إال القنووات المرديوة و  مياهواالنتقال بين أدوا  ال  الطبيعي الديوانات ،ارج الموق 

يزال يتعين معالجة ال و  .المساددة اإلنمائية الدوليةو  االستجابةو المعونة اإلااثة في داالت الطوارا و و علق باألنشطة العسكرية؛ يت
 .،رل مثل هذه األنشطة الم،اطر المرتبطة بإد،ال األنواع الرريبة الرازية من

تزيوود فوي المصوطلدات أوجوه دودم االتسوواق و  ازيووةالدمايوة ايور المقصووودة لمنوواع الرريبوة الرفووإن   ذلو  إلوىوباإلضوافة  -22
معيارهووا بشووأن تدووديث ب تفاقيووة الدوليووة لدمايووة النباتوواتاالوقامووت الم،وواطر المرتبطووة بإد،ووال األنووواع الرريبووة الرازيووة.  موون تفوواقم

بوووين الموا موووة يجوووري تدقيوووق المزيووود مووون   و 3102و 3119 يفوووي دوووام (5 رقوووم المعيوووار الووودولي)مصوووطلدات الصووودة النباتيوووة 
 المصطلدات.

 االستراتيجيات الوطنية )واإلقليمية( -3

2/32مقوورر موون ال 01فووي الفقوورة   فووي اجتمادووه السووادس مووؤتمر األطوورافقوودم  -29
وضووو  إرشووادات كثيوورة فيمووا يتعلووق ب  *

وع سوووتراتيجيات و،طوووط العمووول الوطنيوووة للتنووواالمنوووواع الرريبوووة الرازيوووة  كجوووز  ال يتجوووزأ مووون لاسوووتراتيجيات و،طوووط دمووول وطنيوووة 
فوي جملوة أموور    الدكوموات األ،ورىو  دوث األطورافو مواجهة التهديدات التي تشكلها األنوواع الرريبوة الرازيوة. وذل  ل  البيولوجي

تعوديلها و  السياسات والتشريعات والمؤسسوات ذات الصولة واستعرا تعزيز آليات التنسيق؛ و ويات؛ األولو  تدديد االدتياجاتدلى 
التابعووة ضوومان التواصوول بووين نقوواط االتصووال و ن بووين القطادووات  بمووا فووي ذلوو  القطوواع ال،وواص؛ تعزيووز التعوواو و  ؛دسووب الداجووة

لتصوودي لهوووذه اوسووائل و  لتهديوودات التوووي تشووكلها األنووواع الرريبووة الرازيووةباتعزيووز الووودي و لصووكو  الدوليووة المعنيووة ذات الصوولة؛ ل
وتيسووير  ؛الجمهووور  فضوور دوون دامووة األ،ووريند الدوودو مووومفي و  بمووا فووي ذلوو  دوون طريووق الدجوور الصوودي والجمووار   التهديوودات
لتهديووودات للتصووودي لدسوووب االقتضوووا     األ،وورى البلووودانو  جميووو  أصوووداب المصووولدة؛ والتعوواون مووو  الشوووركا  التجووواريين مشوواركة

 العابرة للددود.

مائوة مون فوي ال 51أن أكثور مون  إلوىالوطنيوة للتنووع البيولووجي المتادوة و،طط العمل رستراتيجيات ويشير استعرا  ل -21
فووي المائووة اسووتراتيجيات  31أكثوور موون أدوود اسووتراتيجيات وطنيووة بشووأن األنووواع الرريبووة الرازيووة أو بوورامج مماثلووة  و  أدووداألطووراف 

الوطنيوووة للتنووووع  هوووادملو،طوووط بتدوووديث اسوووتراتيجياتها  قاموووتالتوووي  البلووودانبوووين ذلووو  نسوووب أدلوووى مووون وال .وطنيوووةآليوووات تنسووويق و 
 .3101البيولوجي منذ دام 

بشوأن وضو  اسوتراتيجية بمدويط الهوادا مون قبول الودول األدضوا  فيوه لمنطقة الأمانة برنامج البيئة اإلقليمي  م تكليفوت -20
فوووي  أوالاألنوووواع الرازيوووة بشوووأن مشوووروع اسوووتراتيجية  وأدووود .ألنوووواع الرازيوووة لجميووو  البلووودان والوكووواالت فوووي منطقوووة المدووويط الهووواداا

منطقووة األنووواع الرازيووة فووي  إلدارةالمبووادا التوجيهيووة إدووداد  3112-3112الفتوورة فووي رسووتراتيجية . ونووتج دوون تنقووي  ل3111 دووام
5األنواع الرازية األ،رى.و  المديط الهادا إلدارة اآلفات واألدشاب الضارةمنطقة استراتيجية   المديط الهادا

 

واليوات ميكرونيزيوا و  وفيجويبموا فيهوا جوزر كوو    المدويط الهوادافوي منطقوة البلودان الجزريوة  بلودا مون أدود دشور وأدد -23
منوواع لفوانواتو اسوتراتيجيات و  وكيريباتي وجزر مارشوال ونيووي وبواالو وبوابوا اينيوا الجديودة وسواموا وجوزر سوليمان وتونروا الموددة

                                                           
5 http://www.pacificinvasivesinitiative.org/site/pii/files/resources/publications/PII/pii_strategic_plan_2010_2015.pdf. 

http://www.pacificinvasivesinitiative.org/site/pii/files/resources/publications/PII/pii_strategic_plan_2010_2015.pdf
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 .زيوةلتووفير إطوار إلدارة األنوواع الرا 3101بدلوول دوام الوطنيوة للتنووع البيولووجي االستراتيجيات و،طط العمل من الرازية كجز  
 لمنواع الرازية.دمل وطنية و،طة جزر مارشال استراتيجية  وأددت

 7وفنلنودا 6بلجيكواو  أسوترالياأدودت   لتنووع البيولووجيلو،طوط العمول الوطنيوة ستراتيجيات االلمعلومات المقدمة في ووفقا ل -22
 تقييم م،اطر األنواع الرريبة. إلىاستنادا البارزة واللوائ  بع  االستراتيجيات  10وجنوب أفريقيا 9ونيوزيلندا والنرويج 8المكسي و 

اآلفووات واألمورا  الديوانيووة واألنووواع  بشوأنتت،ووذ تودابير األموون البيولوووجي   نيوزيلنوداو  وفوي بعوو  البلودان  مثوول أسووتراليا -22
وورع فووي إدوودادوبالمثوول   .بووين الوووزارات المعنيووة لتنفيووذ التوودابير الرزمووة القطادووات متعووددالرازيووة فووي تعوواون  ت تنسوويق بووين آليووا ش 

ندونيسويا ماليزيووا و  اليابووان وناميبيواو  القطادوات الدكوميوة ذات الصوولة وتنفيوذها  دلووى سوبيل المثووال  فوي كنودا وجووزر كوو  والهنوود وا 
 تيسوويرو   األنووواع الرازيووة واآلفووات بشووأن الدوودود المراقبووة دنوودموا مووة توودابير هووو آليووات التنسوويق موون  أساسوواوسوواموا. والمقصووود 
إلدارة األنووواع الرريبووة الموضووودة ومووات المركزيووة والمدليووة وأصووداب المصوولدة اآل،وورين فيمووا يتعلووق بالتوودابير التعوواون بووين الدك

 الرازية.

دارة بشوووأن الئدوووة  إدوووداد اآلن باالنتهوووا  موووناالتدووواد األوروبوووي  ويقووووم -25 . هاوانتشوووار  األنوووواع الرريبوووة الرازيوووة إد،وووالمنووو  وا 
نووواع فووي هووذه القائمووة إذا األ وتوودرجقلووق االتدوواد األوروبووي. التووي تثيوور الرريبووة الرازيووة  األنواعبووقائمووة  ةالمقتردوو الرئدووة وتتضوومن

فووي منطقووة  واالنتشووار التوووطينوقووادرة دلووى   كانووت تفووي بعوودد موون المعووايير  بمووا فووي ذلوو  أن تكووون اريبووة دلووى أراضووي االتدوواد
دون إقليميووة بدريووة وادوودة باسووتثنا  المنوواطق نطقووة مموون األدضووا  أو  دولتووينأكثوور موون  بووينجررافيووة وادوودة مشووتركة و بيولوجيووة 

أن يكون لها آثار ضارة كبيورة دلوى التنووع البيولووجي أو ،ودمات الونمم اإليكولوجيوة ذات  والمدتمل  الواقعة دند أطراف المنطقة
قائموة الة المدرجوة دلوى األنوواع الرريبوة الرازيوإد،وال  مويجوب دودتقيويم الم،واطر. لإجورا  دلوى دتوي الرئدة المقتردوة وتالصلة. 

أو االدتفوووام بهوووا فوووي االتدووواد أو توليووودها أو نقلهوووا منوووه أو إليوووه  أو إد،الهوووا فوووي األسوووواق أو   أراضوووي االتدووواد إلوووىدووون قصووود 
وتتضووووومن الرئدوووووة دوووووددا مووووون  فوووووي البيئوووووة.اسوووووت،دامها أو تبادلهوووووا أو السوووووماح لهوووووا بالتكووووواثر أو النموووووو أو زرادتهوووووا أو إطرقهوووووا 

 .3102 /أيارمايوفي ومن المتوق  ادتماد الرئدة لكن اإلطرق في البيئة اير مسموح به. االستثنا ات  و 

فوووي التقوووارير  دلوووى الندوووو الووووارددالوووة تنفيوووذ االسوووتراتيجيات الوطنيوووة المتعلقوووة بمعلوموووات للتدليووول إجووورا  يجوووري داليوووا و  -22
 .الوطنية ال،امسة لمطراف

 التعاون الدولي -4

 مسائل دامة )أ(

مووون  32 إلوووى 05 فوووي الفقوووراتو اتوووه. مقرر م،تلوووف القضوووايا فوووي دووودد مووون  بشوووأنالتعووواون  إلوووىاألطوووراف ددوووا موووؤتمر  -22
2/32 مقررال

 إلوىذات الصولة األ،ورى والدكومات والمنممات المتعددة األطوراف والهيئوات بدث األطراف مؤتمر األطراف قام  *
الووونمم  و،ووودمات وسووول  الرازيوووة دلوووى التنووووع البيولووووجي دلوووى م،ووواطر األنوووواع الرريبوووة المنوووا لنمووور فوووي اآلثوووار المدتملوووة لتريووور ا

 اإليكولوجية ذات الصلة.

فوووي دووودود  )ح(2مواصووولة تعزيووز تنفيوووذ الموووادة  إلوووىددوووا موووؤتمر األطووراف المنمموووات ذات الصووولة   هنفسوووالمقووورر وفووي  -22
جرا  و  ها وض  إرشادات وأفضل الممارساتنبي من ،رل جملة أمور من  والياتها تهديودات األنوواع تتصدى ل تجريبيةمشرودات ا 

                                                           
6 tp://ias.biodiversity.be/ht. 
7 lands_national_strategy_on_invasive_alien_species.pdfwww.mmm.fi/attachments/ymparisto/vieraslajiseminaari9.12.2009/6AEAkMHw5/Fin. 
8 www.biodiversidad.gob.mx/v_ingles/country/pdf/Invasive_species_Mexico_dec2010.pdf. 
9 www.artsdatabanken.no/Article/Article/133437. 

10 www.invasives.org.za/. 

http://ias.biodiversity.be/
http://www.mmm.fi/attachments/ymparisto/vieraslajiseminaari9.12.2009/6AEAkMHw5/Finlands_national_strategy_on_invasive_alien_species.pdf
http://www.biodiversidad.gob.mx/v_ingles/country/pdf/Invasive_species_Mexico_dec2010.pdf
http://www.artsdatabanken.no/Article/Article/133437
http://www.invasives.org.za/
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بما في ذل  وسائل لتعزيز قدرة النمم اإليكولوجية دلى المقاوموة أو التعوافي مون اوزوات   مدددةالرريبة الرازية لمواق  أو موائل 
 .األنواع الرريبة

النمووور فوووي الم،ووواطر المدتملوووة المرتبطوووة  إلوووىدلوووى وجوووه ال،صووووص  ددوووا موووؤتمر األطوووراف المنمموووات ذات الصووولة و  -29
تدريوور و  آثوار التجووارةو   آثووارهوالت،فيووف مون تريوور المنوا  مو  نواع الرريبووة الرازيوة دلووى التنووع البيولوووجي دنود معالجووة التكيووف األبو

األنشوطة الصودية و  السياساتو   والدراجةتربية األديا  المائية  و   والزرادة  اآلثار الناجمة دن ترير است،دام األراضي  و التجارة
 العقبات التي تعتر  إدارة األنواع الرريبة البدرية. لترلب دلىإلى اؤتمر األطراف المنممات ذات الصلة ددا مكما . واإلنمائية

مرفووق البيئووة العالميووة إلووى المنممووة البدريووة الدوليووة  تانضووم  ميوواه الصووابورةلتصووريف دتموواد اتفاقيووة جديوودة وتوقعووا ال -51
دوووام  إلوووى 3111( مووون دوووام GloBallast)ميووواه الصوووابورة  ي لتصوووريفالعوووالمبرنوووامج الوبرنوووامج األموووم المتدووودة اإلنموووائي لتنفيوووذ 

دلوووى تنفيوووذ البرنوووامج   ركوووز 3103 إلوووى 3112مووون و  .3112 إلوووى 3112مووون  GloBallastشوووراكات . واسوووتمر مشوووروع 3112
إجورا  ة دلوى دون طريوق مسواددة البلودان الناميو (BWM)اتفاقية  االتفاقية الدولية لمراقبة وتصريف مياه صابورة السفن ورواسبها

 السفن.المنقولة بمؤسسية لتقليل آثار األنواع الرازية المائية و  اتيةقانونية وسياسإصردات 

ة دملووه كجوز  موون ،طو  بإدووداد التقنوي التفاقيووة رامسوار بشووأن األراضوي الرطبووة داليواالعلمووي و فريووق االسوتعرا  ويقووم  -50
موديري و  السياسات ناعستهدف صيو  ضي الرطبة واألنواع الرازية األرا بشأنإلرشادات المتادة دن ادليل   3105-3102 للفترة

 المجتمعات المدلية.و  األراضي الرطبة

 تفاقية الدولية لدماية النباتاتالتعاون م  اال )ب(

  اللجنوة المؤقتوة لتودابير الصودة النباتيووةادتموودت   تفاقيوة الدوليوة لدمايوة النباتواتاالو  فيموا يتعلوق بالتعواون بوين االتفاقيووة -53
مون األنوواع  تكوونالنباتوات التوي الممكنوة العديودة المتعلقوة بتوصيات شاملة بشوأن اإلجورا ات   3115في دورتها السابعة في دام 

دون  ت اللجنوةأدربو  دلى سبيل المثالو  (.ICPM-7/2005 اللجنة رقم من التعاون )توصية لمزيدلوقدمت الددم   الرريبة الرازية
 تكوونآفات نباتات )بما في ذل  النباتات التوي  تكونلمعالجة قضايا األنواع الرريبة الرازية التي ة المتادلتوضي  الفرص  اتأييده

لتنووع التوي يتعور  لهوا االتهديودات  إزا الشوواال وتبديود ؛ تفاقيوة الدوليوة لدمايوة النباتواتفوي إطوار اال (من األنواع الرريبة الرازيوة
معوايير  دند وضو  ومساراتها (من األنواع الرريبة الرازيةتكون ما في ذل  النباتات التي آفات النباتات )ب نتيجةالبيولوجي والبيئة 

دراجلصوودة النباتيووة؛ لتوودابير  موون مووا يوورتبط بهوواو  دوليووة جديوودة أو منقدووة لتوودابير الصوودة النباتيووة نووواع لمالمسووارات المدتملووة  وا 
كمعيوووار ال،تيوووار  (مووون األنوووواع الرريبوووة الرازيوووة تكوووونت التوووي آفوووات نباتوووات )بموووا فوووي ذلووو  النباتوووا تكوووونالرريبوووة الرازيوووة التوووي 

قودرة البلودان الناميوة دلوى معالجوة  في سوياق مبوادرات المسواددة التقنيوة   وتعزيز ؛المستقبلفي معايير لويات لاألولو  الموضودات
 لبيئة والتنوع البيولوجي.التي تهدد ا (من األنواع الرريبة الرازية تكونآفات النباتات )بما في ذل  النباتات التي 

 افووي دورتهوو  اللجنووة المؤقتووة لتوودابير الصوودة النباتيووةأوصووت   وفيمووا يتعلووق باألنشووطة التعاونيووة دلووى الصووعيد الوووطني -52
باألنشووطة   ضوومن ايرهووا  لدمايووة النباتوواتاألطووراف فووي االتفاقيووة والمنممووات الوطنيووة تضووطل  أن   بوو3115السووابعة فووي دووام 
  بشأنهادن التقدم  التالية وتقديم تقرير

ديثمووا يلووزم  لتشوومل دمايووة النباتووات البريووة والتنوووع البيولوووجي موون   النباتوواتوسياسووات دمايووة تعزيووز قوووانين  ()أ
نشوا  نموم ؛ و مون األنوواع الرريبوة الرازيوة تكوونبما في ذل  النباتوات التوي   آفات النباتات أو تكييوف الونمم آلفوات بشوأن اإلنوذار لا 
 ؛مي  آفات النباتاتجالقائمة إلدراج 

تودابير الصودة النباتيوة ذات الصولة و المعايير الدوليوة ذات الصولة واست،دام تطبيق  إلىتعزيز الجهود الرامية  (ب)
بمووا فووي ذلوو    آفووات نباتووات تكوووناألنووواع الرريبووة الرازيووة التووي  بسووببلتهديوودات التووي يتعوور  لهووا التنوووع البيولوووجي للتصوودي ل

 ؛األنواع الرريبة الرازية من تكونالنباتات التي 
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نواع اريبووة النباتووات المد،لووة كووأادتمووال أن تعموول ب  دنوود إجوورا  تدليوول م،وواطر اآلفووات  إيوور  اهتمووام ،وواص (ج)
 ؛اازية

 الزرادة والوزارات ذات الصلة؛و  النباتاتو  البيئةالمعنية بدماية السلطات بين تعزيز الروابط  (د)

 اقيات؛نقاط االتصال التابعة لرتفو  ل الوطنيةبين نقاط االتصا التواصلتدسين  ()ه

مون األنوواع  تكوونبموا فوي ذلو  النباتوات التوي   آفوات النباتواتمون الرريبوة األنوواع جم  معلومات دن اوزوات  ()و
دالوة هوذه المعلوموات  الرريبة الرازيوة التقودم  نقواط االتصوال الوطنيوة التابعوة التفاقيوة التنووع البيولووجي للمسواددة فوي رصود إلوى وا 

 ندو تدقيق أهداف التنوع البيولوجي.

اسوتمر في دين تم وض  برنامج دمل مشتر  بين أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقية الدوليوة لدمايوة النباتوات و و  -52
أسوواس الوووطني دلووى  الصووعيدالتعوواون دلووى يمكوون زيووادة  هفإنوو ( أدووره 3انموور القسووم )دوودد موون النتووائج  إلووىأدى الووذي التعوواون 

 .ICPM-7/2005 رقم اللجنة المؤقتة لتدابير الصدة النباتية توصيةالتوصيات الواردة في 

 األنواع الرريبة الرازيةالمعني ببين الوكاالت   المشتر فريق االتصال  )ج(

فوي  اكتمواالدلوى النمور األكثور األمين التنفيوذي أن يشوج   إلى  2/02 من المقرر 2في الفقرة   طلب مؤتمر األطراف -55
القضووايا المتصوولة بوواألنواع الرريبووة الرازيووة فووي المدافوول الدوليووة األ،وورى  بمووا فووي ذلوو  موون ،وورل فريووق االتصووال المشووتر  التوواب  
التفاقيووة التنوووع البيولوووجي واتفاقيووة األمووم المتدوودة اإلطاريووة بشووأن تريوور المنووا  واتفاقيووة األمووم المتدوودة لمكافدووة التصووّدر والشووراكة 

منممووة الصوودة العالميووة؛ و الزرادووة لممووم المتدوودة؛ و  كمووا طلووب المزيوود موون التعوواون موو  منممووة األاذيووة .الرابوواتالتعاونيووة بشووأن 
المنمموووة و ؛ تفاقيوووة الدوليوووة لدمايوووة النباتووواتاالو  ؛األنواع المهوووددة بووواالنقرا بووواتفاقيوووة التجوووارة الدوليوووة و  ؛المنمموووة البدريوووة الدوليوووةو 

المنمموات األ،ورى ذات الصولة و  االتفاقيواتو  منمموة التجوارة العالميوةو  ؛يران المودني الودوليمنممة الطو  ؛العالمية لصدة الديوان
 ق .اديائية لمديري المو لمناطق األبشأن ادملية  إرشاداتلوض  

إنشوووا  فريوووق فوووي تفاقيوووة رألموووين التنفيوووذي لاشووورع ألوووف   9/2و 2/32 مرادووواة المقوووررينمووو    و مقوووررهوووذا الواسوووتجابة ل -52
التعواون النواج  بوين أموانتي اتفاقيوة  لوىإاسوتنادا   3101  بين الوكاالت المعني باألنواع الرريبة الرازية في دام االتصال المشتر 

األنواع المعنووي بووفريووق االتصووال المشووتر  بووين الوكوواالت ركووز   فووي البدايووةو  .تفاقيووة الدوليووة لدمايووة النباتوواتاالالتنوووع البيولوووجي و 
أيضوا دلوى  يركوز الفريوق اآلنولكون   أوجه ددم االتساق في اإلطار التنميمي الودوليمعالجة و  الفجوات دلى سدالرريبة الرازية 

فر تقوووارير اتتوووو و . ا،تصاصوووات الفريوووق موووؤ،راتوووم تدوووديث و تنفيوووذ. ذات الصووولة والأدضوووا  االتفاقوووات و  ددوووم بنوووا  قووودرات األطوووراف
11.اإلنترنتبة الرازية دلى موقعه دلى األنواع الرريبفريق االتصال المشتر  بين الوكاالت المعني اجتمادات 

 

 ددم العمل بشأن األنواع الرريبة الرازيةلالبرامج والشراكات الدولية  )د(

لدود ا إلوىلتعزيوز األنشوطة الراميوة  تودابير أ،ورىوض  تودابير ماليوة و  إلىمؤتمر األطراف أيضا المنممات الدولية  ددا -52
 .مسواهمات دوودد مون المبوادرات  بمووا فوي ذلو  البرنووامج العوالمي لمنوواع الرازيووةقور بوأ؛ مون اآلثوار الضووارة لمنوواع الرريبوة الرازيووة

سوبل  والدفوام دلوى التنووع البيولووجي دفمهدف ب 0992شراكة تأسست في دام  (GISPبرنامج العالمي لمنواع الرازية )الوكان 
البرنووامج العوالمي لمنووواع الرازيووة  واضووطل . دنووى دودأ إلووى األنووواع الرريبووة الرازيوة وآثوارانتشووار تقليوول دوون طريوق  البشووريةالعويش 

بسوووبب نقوووص و والوقايوووة واإلدارة.  ات واللووووائ أدوات للسياسوووو  أدلوووةوأدووود منوووواع الرازيوووة العالميوووة لمشوووكلة دلوووى ال ركوووزتتقييموووات ب
المنمموات التووي التعواون وتبوادل المعلومووات قائموا بوين زال يووال  .3100األمووال  أالوق البرنوامج العووالمي لمنوواع الرازيوة فوي دووام 

العالميووة موون الشووراكة  ااآلن جووز  فيووهالعديوود موون المنممووات األدضووا  وأصووبدت  ؛لمنووواع الرازيووةشوواركت فووي البرنووامج العووالمي 
 (.أدناه 2الرريبة الرازية )انمر القسم ألنواع امعلومات ل

                                                           
11 www.cbd.int/invasive/lg/. 

http://www.cbd.int/invasive/lg/
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 دواتاألمعلومات و ال -5

معلوموات ال موناالدتياجوات   الدادي دشورو  السادس هفي اجتماديصادرة ات مقرر وال سيما في   مؤتمر األطرافددد  -52
2/32مقرر في الو واألدوات  بما في ذل  نمم المعلومات. 

 بشأن جملة أمووربدوث وتقييمات إجرا   إلىؤتمر األطراف مددا   *
تريور المنوا  دلوى هوذه  وآثواراوزو األنوواع الرريبوة أموام الونمم اإليكولوجيوة والموائول  وضوعف،صائص األنواع الرازيوة   هامن بين

 واآلثووار ؛تدليوول أهميووة م،تلووف مسووارات إد،ووال األنووواع الرريبووة الرازيووةو األنووواع الرريبووة دلووى التنوووع البيولوووجي؛  وآثووار ؛المعلمووات
األنوواع  لمراقبوة ةالبيولوجيو المراقبوةل تكواليف وفوائود اسوت،دام وسوائو  ؛اشوئة دون األنوواع الرريبوة الرازيوةاالجتماديوة واالقتصوادية الن

معايير تقييم م،اطر إد،ال أنواع اريبة دلى التنوع البيولوجي دلى المستويات الجينية ومستوى و  ؛الرريبة الرازية والقضا  دليها
سوبل زيوادة قودرة و  ؛ليهواللقضوا  دو األنوواع الرريبوة الرازيوة  لمراقبوةق سوليمة بيئيوا  ائووض  طر و  ؛األنواع ومستوى النمام اإليكولوجي

؛ أولويووات للعموول التصووونيفيو  ؛الوونمم اإليكولوجيووة دلووى المقاومووة أو دلوووى اسووترداد العافيووة بعوود تعرضووها لروووزوات األنووواع الرازيووة
هوووووذه  دووووونطلوووووب موووووؤتمر األطوووووراف أيضوووووا تجميووووو  معلوموووووات و اسوووووت،دام المعوووووارف التقليديوووووة للمجتمعوووووات األصووووولية والمدليوووووة. و 

 .الموضودات

تادوووة أدوات تقنيوووة  إدوووداددلوووى  ذات الصووولةوالمنمموووات األطوووراف دوووث بموووؤتمر األطوووراف قوووام   هنفسووور المقووور وفوووي  -59 وا 
وطلووب  مراقبتهووااستئصووالها و/أو /أو ومعلومووات ذات صوولة لووددم جهووود منوو  األنووواع الرريبووة الرازيووة والتبكيوور بكشووفها ورصوودها و

تادووة و  ؛منهوا  جمو  ونشور دراسوات الدالوة رائوقطونشور هوذه األدوات مون ،وورل جملوة  إدوداداألموين التنفيوذي ددوم  إلوى تجميو  وا 
تدديوود وجوورد ال،بوورات المتوووافرة ذات الصوولة بمنوو  األنووواع و  ؛وتدليوول المسووارات الم،وواطرقوووائم بوواإلجرا ات ال،اصووة بتقييم/تدليوول 

صورح الونمممراقبتهواالرريبوة الرازيوة والكشوف المبكور دنهوا والتدوذير بشوأنها والقضوا  دليهوا و/أو  اإليكولوجيوة والموائول التوي    وا 
 إلوىتطووير قوادود بيانوات وتيسوير دصوول جميو  البلودان دلوى هوذه المعلوموات  بموا فوي ذلو  إدوادة المعلوموات و  ؛تعرضت للرزو

داالت الرزو الجديودة لمنوواع الرريبوة  دنبر  لإلتطوير نمم و ارفة تبادل المعلومات؛ دبر جملة آليات منها آلية  المنشأبلدان 
تنفيوذ المبوادا لأفضول الممارسوات و  تجميو  دراسوات الدالوة والودروس المسوتفادةوطلوب . األنواع الرريبوة فوي منواطق جديودة تشاروان

 .با  9/2 من المقرر 02و 05مدددة في الفقرتين  موضوداتالتوجيهية بشأن 

ن م  المنمموات الدوليوة ذات بالتعاو  أن يقوم  األمين التنفيذي إلىطلب مؤتمر األطراف   الدادي دشر اجتمادهفي و  -21
مجمودووة أدوات دمليووة وايوور ملزمووة لمطووراف تتعلووق بتطبيووق المعووايير والمبووادا التوجيهيووة والتوصوويات الدوليووة   بإدووداد الصوولة
دارة المسوارات لمنو  د،ولهوا وانتشوارها  و لم،اطر المرتبطوة بإد،وال األنوواع الرريبوةللتصدي ل القائمة  9مون أجول تدقيوق الهودف   ا 
عموول المرفووق العووالمي لمعلومووات التنوووع البيولوووجي لتدسووين التشووريل البينووي بردووب أيضووا   و للتنوووع البيولوووجيأيشووي أهووداف موون 

 األثر. و/أو الم،اطر اتاست،دام المعلومات الرزمة إلجرا  تقييم وتيسير اإلنترنت والشبكات دلى لقوادد البيانات

التنووع  في مجوالالتعاون ها  بشأن القسم من  22الفقرة ) 00/2 قررقرر مؤتمر األطراف في الم  ذل  إلىوباإلضافة  -20
اسوتعرا  تطبيوق المبوادا التوجيهيوة المتعلقوة بوالتنوع البيولووجي وتنميوة السويادة فوي اجتمادوه الثواني  (تنمية السويادةو  البيولوجي

وو  المبوادا التوجيهيووة هووذهاسووتعرا  بفيمووا يتعلوق و  .دشور اتدوواد النقوول   و ممووم المتدودةالتابعووة لدة العالميووة للسويامنمموة الجعت ش 
دلوى سوبيل المثوال مون ،ورل وضو    التثقيف والتودية العامةتعزيز دلى نممات الدولية األ،رى ذات الصلة والم  الجوي الدولي

 (.2/32 المقررمن  50الفقرة وانتشار األنواع الرريبة الرازية ) إلد،المسار كفيما يتعلق بدور السيادة   مدونات الممارسة

بالتعوواون موو    األمووين التنفيووذيوشوورع أدووره. الووواردة طلبووات تتنوواول ال دوودد موون اآلليووات لتبووادل المعلومووات وتووم إنشووا  -23
 (.GIASI) الرازيوةمعلومات األنواع الرريبة لالشراكة العالمية بشأن أنشطة في تنفيذ  الرازية الرريبة بيانات األنواع قوادد ي دمقم
بواألنواع  فريق األ،صائيين المعنيبددم من  ( متدف التاريخ الطبيعي )لندنقام   دشر لمؤتمر األطرافمنذ االجتماع الدادي و 

فوي دوام تقنيوة دقودت  دلقوة دمولو   مرتودة مون المسوت،دمينبمعلوموات و   رتداد الدولي لدفم الطبيعوة والمووارد الطبيعيوةلالرازية 
لوددم األطوراف فوي تشورير كوامر بوابة معلوموات بتشريل   معلوماتالة بوابالمعني بأدضا  الفريق العامل بمساددة من و  3102

 اإلنترنوتقائموة دلوى موارد   إلىالوصول البوابة وفر وت .للتنوع البيولوجيأيشي من أهداف  9الهدف  تدقيق إلىجهودها الرامية 
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والمتعلقووة بالتسووميات ومعلومووات  لوجيووةاإليكولوجيووة والبيو والمعلومووات  ؛المؤلفووات العلميووةو ؛ موايووره GIASIموون أدضووا  شووراكة 
ويتووافر  .الشوركا و  بوين المسوت،دمين اتمناقشواللتمكين للمنتديات ومرفق  ؛اازيةفي أنها األنواع المعروف أو المشتبه أ،رى دن 

 .أفضل الممارساتو  دراسات الدالة والدروس المستفادةلتجمي  داليا من ،رل البوابة 

بيانووات موون ،بوورا  البلووودان و  بلوود 011ريبووة الرازيووة موون أكثوور موون شووأن األنووواع الرمعلومووات ب GIASIشووراكة  تجمعووو  -22
قابول نموام وسويم إد،وال  .رتدواد الودولي لدفوم الطبيعوة والمووارد الطبيعيوةلبواألنواع الرازيوة  فريوق األ،صوائيين المعنويدتفم بهوا ي
فووي  الشووركا قوادوود بيانووات  إلووى ةلوصووول مباشوور لو  (GRIIS)الرازيووة المد،لووة و منووواع لللبدووث فووي سووجل دووالمي  البينوويتشووريل لل

المرفووووووق العووووووالمي لمعلومووووووات التنوووووووع ويقوووووووم . 3102 األول/تشوووووورين االجتموووووواع الثوووووواني دشوووووور لمووووووؤتمر األطووووووراف فووووووي أكتوبر
 .الشراكةفي الوقت الدالي بتنسيق هذه  (GBIF) البيولوجي

األنووواع  دوون اإلنترنووتمعلومووات موون ،وورل الدل تبوواتتجموو  و التووي موون المبووادرات  دووددهنووا    ودلووى الصووعيد اإلقليمووي -22
 األنوواع شوبكة معلوموات الرازيوةمثول في األمريكتين )وهنا  شبكات للمعلومات  .واألنواع الرريبة الرازية المعروفة المد،لةالرريبة 
IABIN  I3N

  فووي الرابووات ةالمدوويط الهووادا لمنووواع الرازيوومثوول شووبكة منطقووة آسوويا و )و منطقووة آسوويا والمدوويط الهووادافووي و  (12
APFSIN 13  طوورالمعرضووة للالوونمم اإليكولوجيووة الجزريووة فووي المدوويط الهووادا شووبكة أو،  PIER)14   شووبكة مثوولأوروبووا )فووي و 

تعمول بشوكل  NOBANIS)16  الشبكة األوروبية بشأن األنواع الرريبة الرازيةو  DAISIE 15  جرد األنواع الرريبة الرازية ألوروبا
 األنواع الرريبة الرازية.متعلقة بالدائم لتدديث المعلومات 

الرازيووة. و  األنووواع الرريبووةموون نوووع  0 511 أكثوور موون CABI 17ألنووواع الرازيووةتجميوو  ايرطووي   ودلووى الصووعيد العووالمي -25
رتدوواد الوودولي لدفووم التوواب  لبوواألنواع الرازيووة  فريووق األ،صووائيين المعنوويل 18لمنووواع الرازيووة ةبيانووات العالميووالقادوودة فووي ،ووزن وت

األنووواع الرازيووة التووي تووؤثر بشووكل نودووا موون  291 بشووأن دوواالت ،اصووة بعووددسووجر  22 921 داليووا يعووة والموووارد الطبيعيووةالطب
فوي المائوة مون  05وتتسوبب  ااريبونودوا  03 033 ه توم إد،وال بالفعولأن DAISIE شبكة أمهرتو ،اص دلى التنوع البيولوجي. 

. نطاقوا وسو األلتنوع البيولووجي فوي منطقوة أوروبوا بواضور تمنهوا المائوة فوي  05و أضورار اقتصوادية تقريبوا فويهذه األنواع الرريبة 
دتمول مون المالعوالم دوول  والموزدوةبالفعل ،ارج نطاق الطبيعة  تق أن ددد األنواع الرريبة التي  إلىقد تشير هذه اإلدصا ات و 

المذكورة أدوره للجمي   المتادةقليمية والعالمية قوادد البيانات اإل وتبين .مئات اآلالف من األصناف إلىبض  دشرات بأن يقدر 
بموا فوي ذلو  التجوارة   رة الدوليوةدون طريوق التجواقود أد،لوت بالفعول تصونيفية المجمودوات الاريبة اازية في العديد مون  اأن أنواد

 اإللكترونية.

مسوووتمدة مووون قادووودة دام بيانوووات اسوووت،بنتشوووار االو اإلد،وووال مسوووارات لتصووونيف  إدووودادتوووم   GIASIفوووي إطوووار الشوووراكة و  -22
 فضووور دووون قائموووة مووون األنوووواع DAISIEو NOBANIS  وCABIاألنوووواع الرازيوووة تجميووو    و لمنوووواع الرازيوووة ةبيانوووات العالميوووال
 فريووق األ،صووائيين المعنوويلمعلومووات موون قبوول لورد ويقوووم بدفووم هووذا الموو. اتها لووبع  المسووارات الم،تووارةمسووار دوون معلومووات و 

  م  األ،ذ بعين االدتبار هذه المعلوموات  األمين التنفيذيوأدد  .دولي لدفم الطبيعة والموارد الطبيعيةرتداد اللباألنواع الرازية 
ودووددت مجمودووة موون   أولوياتهووا لتدديوودالمعووايير المقتردووة و  المسووارات شوويودا إلد،ووال األنووواع الرريبووة الرازيووة أكثر بووقائمووة أوليووة 

الم،ووووواطر المرتبطوووووة بهوووووذه المسوووووارات فوووووي الوثيقوووووة أدنوووووى دووووود  إلوووووىارة أو تقليووووول التوووووي يمكووووون اسوووووت،دامها إلد القائموووووةاألدوات 
UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1. 

                                                           
12 .org.i3nwww.. 
13 http://apfisn.net. 
14 www.hear.org/pier. 
15 aliens.org-www.europe. 
16 www.nobanis.org. 
17 http://www.cabi.org/isc. 
18 http://www.issg.org/database/welcome. 

http://www.i3n.org./
http://apfisn.net/
http://www.hear.org/pier/
http://www.europe-aliens.org/
http://www.nobanis.org/
http://www.cabi.org/isc/
http://www.issg.org/database/welcome/
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 أثرهوووالتصووونيف األنوووواع الرريبوووة وفقوووا لدجوووم  امفاهيميووو ا،بووورا  فوووي دلوووم أديوووا  الروووزو إطوووار ال أدووود  ذلووو  إلوووىوباإلضوووافة  -22
 .المكانيوة والزمنيووة الم،تلفووةالنطاقووات و  اإليكولووجيالتعقيوود  مسووتويات م،تلفوة مووني دلوى تصوونيفالاإلطووار وينطبووق هوذا  19.البيئوي

وانتشووار األنووواع الرريبووة إلد،ووال مسووارات شوويودا أكثوور الاإلطووار بمثابووة أداة لتدديوود أولويووات نتووائج رسووم ،وورائط أن يعموول يمكوون و 
 .وصفها في الفقرة السابقةالوارد الرازية 

البيولوجية يدمج السمات الرئيسوية  رزواتلل امودد ادديثة إطار  20راسةدتوفر   وصف دملية الرزوأدوات بوفيما يتعلق  -22
بوسواطة التوي تدودث نموذج مفاهيمي وادد يمكون تطبيقوه دلوى جميو  الروزوات في من ديث االست،دام أطر الرزو شيودا كثر أل

 اإلنسان.

الدولية المعايير واإلرشادات و األمانة أفضل الممارسات من األطراف؛  جمعت  00/32 من المقرر 02واستجابة للفقرة  -29
برنوووامج العوووالمي لمنوووواع الرازيوووة لا أدووودهاأدوات تقيووويم الم،ووواطر؛ والموووواد التدريبيوووة التوووي و ذات الصووولة بووواألنواع الرريبوووة الرازيوووة؛ 

د فوي مكوان انعقواإدرموي فوي كشو  و هوا األمانوة تبنا  القدرات التي نمم دلقات دملالمعلومات في وأتيدت والمنممات األ،رى. 
 إلوىهنوا  داجوة ايور أن  .دلوى اإلنترنوت التفاقيوةدون طريوق موقو  ايمكن الوصول إليها و  االجتماع الساب  دشر للهيئة الفردية

 .أدره 21و 59لعديد من القضايا المدرجة في الفقرتين ل ةمعالجة كامل جرا مزيد من العمل إلال

مجمودووة أدوات دمليووة وايوور ملزمووة لمطووراف تتعلووق سوويتم إدووداد   االجتموواع الثوواني دشوور لمووؤتمر األطوورافوبدلووول  -21
دارة  بتطبيوووق المعوووايير والمبوووادا التوجيهيوووة والتوصووويات الدوليوووة القائموووة للتصووودي للم،ووواطر المرتبطوووة بإد،وووال األنوووواع الرريبوووة  وا 

بموا فوي ذلو  ودودة   ةفول م،تلأشوكافي  وستتاح األدواتالمعلومات التي تم جمعها.  إلىاستنادا المسارات لمن  د،ولها وانتشارها 
 إلكتروني في الوقت المناسب.م تعل

 والتوعية العامة والتثقيف االتصال -6

2/32مقوووورر مووون ال 32فووووي الفقوووورة   لوووب مووووؤتمر األطووورافط -20
العلميووووة والتقنيووووة العوائوووق  دتدديوووواألموووين التنفيووووذي  إلووووى  *

دووودادو   الووووطني واإلقليموووي عيدينصوووالى ويوووة دلووواألولتنفيوووذ اإلجووورا ات ذات واإلدرميوووة الرئيسوووية التوووي تعتووور   شوووراكة مووو  بال  ا 
 دلول لتل  العوائق. المنممات ذات الصلةو  الصلة والبلدان وياألطراف ذ

 االتصووالزيووادة دلووى   2/02 موون المقوورر 02فووي الفقوورة   الدكومووات األ،وورىو  األطوورافبتشووجي  مووؤتمر األطووراف  قووامو  -23
وفوووي  .2التووووجيهي  مبووودأللاالقتصوووادية إلد،وووال األنوووواع الرريبوووة الرازيوووة وفقوووا و  اديوووةاآلثوووار البيئيوووة واالجتمبشوووأن والتوديوووة العاموووة 

ددووم بوورامج التوديووة دلووى جميوو  المسووتويات  إلووىالمنممووات ذات الصوولة و  ددووا األطووراف والدكومووات األ،وورى  بووا  9/2 مقووررال
  الدراجوةو  تربيوة األديوا  المائيوةو  ال سويما الزرادوةو   البريوةو البدريوة البيئوة و الميواه العذبوة الممارسوين فوي قطادوات و  القرار ناعلص
 .السيادةو  السفرو  النقل والتجارةقطادات في   وبشكل أدم  تجارة الديوانات األليفةو البستنة في تجارة مداصيل و 

  مووواد ات الصوولةذبالتعوواون موو  المنممووات  أن يعوود  األمووين التنفيووذي إلووىطلووب مووؤتمر األطووراف   هنفسووالمقوورر وفووي  -22
ضووافة يووة لووددم التوديووة. تدريب تكشوواف منهجيووات اس  00/32 موون المقوورر 02فووي الفقوورة   األمووين التنفيووذي إلووىذلوو   ط لووب  إلووىوا 

لدفوووز التوديوووة  وتشوووجي  التعلووويم وتوليووود المعلوموووات دووون األنوووواع الرريبوووة الرازيوووة لطائفوووة دريضوووة مووون الجمهوووور  بموووا فوووي ذلووو  
 .وأصداب المصلدة اآل،رينالمجتمعات األصلية والمدلية  ودامة الجمهور 

                                                           
19 Blackburn, T.M., Essl, F., Evans, T., Hulme, P. E., Jeschke,, J. M., Kühn, I., Kumschick, S., Markova, Z., 

Mrugala, A., Nentwig, W., Pergl, J., Pysek, P., Rabitsch, W., Ricciardi, A., Richardson, D. M., Sendek, A., Vila, M., 
Wilson, J. R. U., Winter, M., Genovesi, P., and Backer, S., A Unified Classification of Alien Species on the 

Magnitude of their Environmental Impacts, forthcoming 2014. 
20 Blackburn, T. M., Pzsek, P., Bacher, S., Carlton, J.T., Duncan, R. P., Jarosik, V., Wilson, J. R. U. and Richardson, 

D. M., A proposed unified framework for biological invasions, Trends in Ecology and Evolution 26 (2011), 333-

339. 
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 الرريبوةمعلومات األنوواع الرازيوة العالمية ل،برا  الشراكة و  ددا األمين التنفيذي م،تلف الشبكات  مقررهذا الواستجابة ل -22
فوي و هوا األمانوة تممنالمعلوموات فوي بعو  دلقوات دمول بنوا  القودرات التوي  ودرضوتتبادل المعلومات والممارسوات الجيودة.  إلى
 .في مكان انعقاد االجتماع الدادي دشر لمؤتمر األطراف واالجتماع الساب  دشر للهيئة الفردية درميةاإلكشا  األ

بشوأن الم،واطر  العامةتودية التقدم يذكر في تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف فيما يتعلق باالتصال والتثقيف و ولم يتدقق  -25
ذات  داموة الجمهوور والقطادواتجهوود إضوافية لزيوادة ودوي  إلوىداجوة قد تكون هنا  و المرتبطة بإد،ال األنواع الرريبة الرازية. 

أن م،وواطر إد،ووال األنووواع الرريبووة الرازيووة موون ،وورل اإلااثووة فووي دوواالت الطوووارا  إلووىيشووير أدووره  3القسووم  وبمووا أن .الصوولة
األنشووطة أيضووا المزيوود موون  هووذهأن يكووون مدووور يمكوون   دتووى اآلن لووم تعووالجالمسوواددة اإلنمائيووة الدوليووة و  االسووتجابةو  المعونووةو 

 التودية العامة.و  التدابير لزيادة االتصال والتثقيف

 تنفيذالبناء القدرات و  أنشطة -7

أنشووطة االضووطرع بمووؤتمر األطووراف طلووب  بنووا  القوودرات  بمووا فووي ذلوو   بشووأن التعوواون 9جانووب المبوودأ التوووجيهي  إلووى -22
مون المقورر  00الفقورة و   2/32 من المقرر 2 إلى 2لفقرات من   وا*2/32مقرر من ال 22 إلى 20بنا  القدرات في الفقرات من 

ددوم األطوراف فوي  إلوى  دوام بشوكل تدابير بنوا  القودرات  أن تهدففي دين ينبري و  .00/32 من المقرر 09والفقرة   ألف 9/2
سولطات مراقبوة الدودود  اتتعزيز قدر لات أدو معينة إدداد طلبات  فقد تناولت  للتنوع البيولوجيأيشي من أهداف  9تدقيق الهدف 

ات،واذ و  لتقيويم الم،واطرو   تدديد األنواع الرريبة الرازية أو األنوواع الرريبوة الرازيوة المدتملوةمن أجل والسلطات الم،تصة األ،رى 
بموووا فوووي ذلووو    بير اإلدارةرسوووتجابة السوووريعة وتنفيوووذ تووودالو   واالنتشووار التووووطينأدنوووى دووود  إلوووىأو تقليووول  إلدارةال،طوووات الرزموووة 

 وية.األولالقضا  دلى األنواع الرريبة الرازية ذات و  المراقبة

لتوودابير. لالووددم المتبووادل و  لتعزيووز االتسوواق ةوالعالميوو ةواإلقليميوو ةدون اإلقليميوو الصووعدبنووا  القوودرات دلووى أن تووتم لووب وط   -22
 نواع الرريبة الرازية ددم أنشطة بنا  القدرات.األالمعني بأدضا  فريق االتصال المشتر  بين الوكاالت  إلىلب وط  

العمول اإلقليميوة لبنوا  القودرات  دلقواتسلسولة مون   بالتعاون م  الشركا   األمين التنفيذينمم واستجابة لهذه الطلبات   -22
 3100 /تشورين الثوانيودقودت دلقوات دمول بوين نوفمبر .للتنووع البيولووجيأيشوي من أهوداف  9لددم األطراف في تدقيق الهدف 

 دلقوة دمولل  كينيوا  نيروبويو منطقوة الكواريبي؛ و  لمجمودوة دول أمريكوا الرتينيوة  كنودا  في مونتلاير 3102 األول/كانون ديسمبرو 
اإلمووارات العربيووة   دبوويو  ؛لشوورق وجنوووب شوورق آسوويا  نوودتايل  بووانكو و  ؛ليزيووةكللرووة اإلنالناطقووة بااألفريقيووة للبلوودان دون إقليميووة 

 الشرقية.و  ألوروبا الوسطى  الهرس و  البوسنة  وسط أفريقيا؛ وسراييفوو  لررب  داكار  السنرالو  ؛العربية للمنطقة  المتددة

تصوريف ميواه ل مجابرنامج لتنمية القدرات في دلى الشركا   التي اضطل  بهاوتشمل أنشطة بنا  القدرات ذات الصلة  -29
وبرنامج األمم المتددة اإلنمائي ومرفوق البيئوة  البدرية الدولية لمنممةل (3112-3111في الفترة  GloBallastبرنامج ) الصابورة
 21دراسووة وهنووا  ( 3103 ه/تموزيوليوو  التجووارة الدوليووة واألنووواع الرريبووة الرازيووة )جنيووف  سويسوورابشووأن  ودلقووة دراسوويةالعالميووة؛ 

داطةو   اتفاقيوة رامسوار بشوأن األراضوي الرطبوة هامنمسوتلبنوا  القودرات  دلقوة دمولو ؛ اإلنترنوتدلوى  متعلقتان بالدلقة الدراسوية 22ا 
 لنقوواط االتصووال الوطنيووة  جمهوريووة كوريووا  فووي تشووانروون 3102 األولتشوورين /كتوووبرأاإلقليمووي فووي رامسووار بالتعوواون موو  مركووز 

ة فوي المسوت،دم اإلرشادات جملة أمور من بينها تتناولاالتصال الوطنية لفريق االستعرا  العلمي والتقني من المقرر أن نقاط و 
دارتها. األنواع الرريبة الرازية آسيا لمن   والقضا  دليها ومراقبتها وا 

 إزالوة الدوواجز التوي  بشوأن زامبيواو  اانا وأوانوداو  في إثيوبيامدته أرب  سنوات  امشرودبرنامج األمم المتددة للبيئة ونفذ  -21
 .3119-3115 الفترة في (GEF)المية مرفق البيئة العتدول دون إدارة النباتات الرازية في أفريقيا  بتمويل من 

                                                           
21 www.standardsfacility.org/Files/IAS/STDF_IAS_EN.pdf. 
22 www.standardsfacility.org/Files/Briefings/STDF_Briefing_No9_EN_web.pdf. 

http://www.standardsfacility.org/Files/IAS/STDF_IAS_EN.pdf
http://www.standardsfacility.org/Files/Briefings/STDF_Briefing_No9_EN_web.pdf
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مووون  مالبرنوووامج العوووالمي لمنوووواع الرازيوووة وايووورهو  بووواألنواع الرازيوووة فريوووق األ،صوووائيين المعنووويو  دكوموووة نيوزيلنووودا وأدووودت -20
دقب ددوات  3113تم إطرق المبادرة في دام و  .في الجزرالموجودة الشركا  مبادرة تعاونية دولية بشأن األنواع الرريبة الرازية 

 التعوواون يسوويرت إلوىالمبووادرة تهوودف و جووزر لبوذل المزيوود موون الجهوود إلدارة األنووواع الرازيوة.  بهوابلوودان الجزريوة والبلوودان التووي مون ال
دارة األنواع الرازية في الجزرو  تعزيز القدرة دلى من و  فوي مشواركة الدققت تقدما فوي تعزيوز شوبكات األنوواع الرازيوة مون ،ورل و  ا 

بموا   وتووفير الوددم التقنوي ( GISD)منوواع الرازيوة ل ةبيانوات العالميوالل المعلومات مون ،ورل قادودة تبادو  وددم األنشطةالعمل 
 األنوواع الرازيوة دلوى التنووع البيولووجي الجوزري بآثواررفو  مسوتوى الوودي و  مشاري  دلوى أر  الواقو استعرا  النمرا  لفي ذل  

23.ضمن ايرهاإدارتها  العيش وفرص سبل و 
 

 لعمل بشأن األنواع الغريبة الغازيةلمزيد من اات اعتبار  -ثالثا

 واالتجاهات والتحديات الحالةلمحة عامة عن  -1

الطبعووة الرابعووة موون  الووذي تسووتند إليووهللتنوووع البيولوووجي أيشووي موون أهووداف  9الهوودف  بشووأنمشووروع الوثيقووة التقنيووة يشووير  -23
 نووواع الرريبووة،اليووا موون األجودا موون الوونمم اإليكولوجيووة داليووا  لوويرق ادوودد بإيجوواز إلووى أن نشورة التوقعووات العالميووة للتنوووع البيولوووجي

فوي  موثرأن دودد األنوواع الرريبوة الرازيوة فوي أوروبوا )إلوى   دلوى سوبيل المثوال  كما يشوير .الرزوات مستمرة بمعدل اير مسبوقو 
 أمريكواو  الصوين فوي األرقوام أنو   3112و 0921 دوامي بوين المائوة فوي 22 بنسوبةزاد  (العذبوة الميواهو  الثوديياتوالبدر المتوسوط 

فووي المائووة موون جميوو  األنووواع  51 قوودرهااريووات فووي أوروبووا وأمريكووا الشوومالية الفق اتاووزو  نجوواح نسووبة وأن  زادت أيضووا الشوومالية
 .المد،لة انتشرتفي المائة من األنواع  51أن و   المد،لةالرريبة 

توقعوات الضرط األنوواع الرريبوة الرازيوة منوذ تقريور بيتعلق أي تدسن فيما  لم ي،لص إلى وجود  ودلى الصعيد العالمي -22
 نجواح استئصوال  دلى الرام من تدقيق تقدم ملدوم فوي بعو  المنواطق )دلوى سوبيل المثوالو العالمية للتنوع البيولوجي السابق. 

التطوور  فوإن ( دالوة فقوط 22 دوددهافشول بدواالت العالم مقارنة  دولاألنواع الفقارية الرريبة في الجزر نودا من  222أكثر من 
ت،وذ ت  بيولوجية جديودة إذا لوم و جررافية  مناطقأنواع اريبة اازية في  وزيادة دجمهما سيؤدي إلى د،ولفي التجارة والنقل  السري 

للتنوووع  أيشويموون أهوداف  9لهودف لايور كافيوة لضومان التدقيووق الكامول ال تووزال األنشووطة المضوطل  بهوا فوإن لوذل   و تودابير.  أي
 األنواع الرازية. لمكافدةعلق بتنفيذ إجرا ات و،اصة فيما يت  البيولوجي

فوإن   منها اآلالف الرازيةو   الرريبةمن األنواع دشرات اآلالف  إلى أنه في دين تم تدديدوأشار مشروع الوثيقة التقنية  -22
الرريبووة  قضووايا الفووارق الزمنووي بووين إد،ووال األنووواعتتطلووب تعريووف ،صووائص األنووواع الرريبووة الرازيووة و المشوواكل دووول بعوو  هنووا  
 .تقييم الم،اطر دلى نطاق دالميو  اآلثارو  السماتجديدة دلى الجهود ال بأن تركز ىويوصر. بأك ااهتمامأيضا  هاوآثار 

دلوى الورام مون أن الكثيور مون   السونوات الماضوية كبيور دلوى مودارمسوارات قود تدسون بشوكل الأن تدديود بووأفيد كوذل   -25
 األصناف أو األسواق.أو  طقادلى بع  المندامة  بصفةالموجودة تركز  المؤلفات

دلوى أسواس تودابير  المعتمودةهنوا  أمثلوة دلوى سياسوات األمون البيولووجي  جواز إلوى أنإيبمشروع الوثيقوة التقنيوة  وأشار -22
األموون صووارمة بشووأن تكلفووة إد،ووال توودابير و  األنووواع الرريبووة الرازيووةالكبيوورة موون دووداد األ ايوور أن .الدجوور الصوودي دلووى الدوودود

المدددة   ويةاألوللى ادتماد سياسات تركز دلى تنميم أو دمر األنواع الرريبة الرازية ذات إالعديد من البلدان  البيولوجي دفعت
المسووت،دمة ،وورى األمعووايير وتشووتمل الدلووى التنوووع البيولوووجي.  آثارهوواو  توطينهوواديووث تدليوول الم،وواطر المدتملووة موون  دلووى أسوواس

دوامول أ،ورى يتعوين إدراج الفعالية مون ديوث التكلفوة ولكون و  واالستدامةتشمل الجدوى مراقبة أو استئصال األنواع ال،تيار تدابير 
 (.التعر  لترير المنا مثل أيضا )

                                                           
23 www.issg.org/cii. 
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األنوواع الرريبوة الرازيوة قود زادت بشوكل ملدووم مو  مورور وتفيد التقارير أيضا بأن تدابير المراقبة أو االستئصوال إلدارة  -22
كبيورة فوي  ولكون ال توزال هنوا  فجووات  استئصوالهاالمسوتديل وقوت قريوب مون عتبر دتى تمنواع التي كانت لبما في ذل    الوقت

الداجوة مموا يشوير إلوى  لتوي توم استئصوالهاااألنواع المد،لة جديدا أكبر بكثيور مون دودد األنوواع الزيادة في ددد وال تزال  .البيانات
 بدرجة كبيرةألنواع الرريبة الرازية ا توطينمعدالت  تزايدعزى يو  .والتوطين د،ولالتدابير من  فيما يتعلق بمن الجهود  دمزيال إلى
 الكثافة البشرية.و  زيادة معدل إد،ال األنواع المرتبطة بزيادة التجارة الدولية إلى

  للتنوع البيولوجي أيشيمن أهداف  9الهدف تدقيق تيسير يوصى بات،اذ اإلجرا ات التالية من أجل و  -22

نووواع الرريبووة الرازيووة بالمجووان لتدديوود أولويووات األنووواع الرازيووة ومسوواراتها إدووداد موووارد إدرميووة دالميووة دوون األ أ()
 ال،برا  والدكومات؛لإلدارة من ،رل شراكة بين 

األنووواع و  السووفن/نوواقرتالو  النباتووات والديوانووات الديووة تجووارة إلدارة مثوول لووتدديوود أولويووات المسووارات الرئيسووية  (ب)
 ؛انتشار األنواع الرريبة الرازيةو  توطن م،اطرإلى أدن دد تقليل و  لمن  ،لسة ةالمنقول

 ؛وض  وتنفيذ تدابير للكشف المبكر واالستجابة السريعة (ج)

األنواع الرريبوة الرازيوة ذات الصلة بو والمناف تدليل التكاليف و  مثل تدليل الم،اطر  القرارددم لأدوات  إدداد (د)
 إلوى اؤديويقود  اللوذينتريور المنوا  وتريور اسوت،دام األراضوي  بسوببتعقيد الم  األ،ذ بعين االدتبار   لتطبيق تدابير اإلدارة بكفا ة

 ؛تفاقم الرزوات البيولوجية

األنواع الرريبووة الرازيووة واآلفووات واألموورا  فووي المتعلقووة بووتوودابير النهووج متكاموول فووي تطبيووق  الدووث دلووى اتبوواع ()ه
 قبل وبعد الددود.الواقعة المناطق 

 ات مؤتمر األطراف بشأن األنواع الغريبة الغازيةفي تنفيذ مقرر التقدم  -2

لم،وواطر المرتبطووة بإد،ووال التصوودي ل بشووأنوافوورة  إرشوواداتمووؤتمر األطووراف  قوودم  أدووره انوووقش فووي القسووم ثانيوو دسووبما -29
صوكو   قبول مونددد من األدوات والمعايير ذات الصلة  ددأ  ذل    إلىباإلضافة و  .لتنوع البيولوجيدلى ااألنواع الرريبة الرازية 

والمعووايير  اإلرشووادات ايوور أن .والمنممووة العالميووة لصوودة الديوووان تفاقيووة الدوليووة لدمايووة النباتوواتاالوال سوويما   أ،وورى ومنممووات
القائموة ات موؤتمر األطوراف قورر مدليول ل إدودادوبالتوالي فوإن  .قابلوة لرسوت،دام بسوهولة بالنسوبة لجميو  األطوراف تبدوالقائمة قد ال 

المعوووايير ذات الصووولة التوووي وضوووعتها المنمموووات األ،ووورى ذات الصووولة  دلوووى الندوووو و  واإلرشوووادات رريبوووة الرازيوووةبشوووأن األنوووواع ال
 .لعمل في المستقبلمن أولويات ايكون  يمكن أن  9/5من المقرر  02المطلوب في الفقرة 

فوووي دووواالت الطووووارا  باألنشوووطة العسوووكرية؛ واإلااثوووةم،تلفوووة المرتبطوووة المسوووارات ال يتعوووين فهوووم  ذلووو  إلوووىوباإلضوووافة  -91
كافيووة ايوور جهووود ب ووذلت دتووى اآلن  و جهووود للتصوودي لهووا. وبووذل أفضوول  بشووكل والمعونووة واالسووتجابة والمسوواددة اإلنمائيووة الدوليووة

 هذه الم،اطر.لتصدي لل

 فعواال ايمنتود األنواع الرريبوة الرازيوةبوفريق االتصال المشتر  بوين الوكواالت المعنوي يوفر   وفيما يتعلق بالتعاون الدولي -90
 ه ال تووزالايوور أنووأوجووه دوودم االتسوواق فووي اإلطووار التنميمووي الوودولي بشووأن األنووواع الرريبووة الرازيووة. معالجووة و  الفجووواتتيسووير سوود ل

وال سويما فوي سووياق تودابير التكيوف موو    يينريووو األ،ور  تياتفواقيبفيمووا يتعلوق الودولي  الصوعيدالتعوواون دلوى هنوا  إمكانيوات لزيوادة 
فريووق االتصووال المزيوود موون االهتمووام بوواألنواع الرريبووة أن يووولي يمكوون  ذلوو   باإلضووافةو  .دة النمووام اإليكولوووجياسووتعاو  تريور المنووا 

 بما في ذل  النمم اإليكولوجية البدرية.  الرازية في البيئات المائية

 لدمايوة النباتواتيوة يمكن تعزيز زيادة التعاون بوين نقواط االتصوال الوطنيوة التفاقيوة التنووع البيولووجي والمنمموات الوطنو  -93
موون أجوول تدقيووق اإلمكانووات للجنووة المؤقتووة لتوودابير الصوودة النباتيووة  ICPM-7/2005التوصووية األنشووطة الموصووى بهووا فووي بشووأن 
 .تفاقية الدولية لدماية النباتاتليات المتادة في إطار االلآلالكاملة 
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لوى االسوتفادة الكاملوة مون األدوات المتادوة لتدديود شج  األطوراف ديمكن أن ت    مدددةالتدابير الدوات و باألوفيما يتعلق  -92
والمراقبوووة التووودابير المتادوووة للرصووود و  المعوووايير المتادوووة لتدليووول الم،ووواطر و   واالستئصوووال واإلدارة للمراقبوووةويوووة األولاألنوووواع ذات 
داويووات  توسوويمن اسووت،دام موو  االدتياطووات المناسووبة. ويمكوو  البيولوجيووة المراقبووةبمووا فووي ذلوو    الطبيعووي فووي الموقوو واالستئصووال 

 تقييم الم،اطر. أداة لعر  نتائجكمدتملة دلى التنوع البيولوجي  اأ،طار بوصفها الكائنات الدية 

مثوول أدوات تدليوول تكوواليف ومنوواف  توودابير   ويوواتاألولتدديوود و  لقووراراصوون   فوويلمسوواددة لأدوات جديوودة  إدووداديمكوون و  -92
أن توووددم ذلووو   يمكووون  إلوووىباإلضوووافة و  .الوطنيوووة واألوضووواعالجررافيوووة و ولوجيوووة البيالموووروف ة بشوووأن مناسوووبإرشوووادات اإلدارة مووو  

لدموو  النووووي ألصووناف م،تووارة( سوولطات مراقبووة الدوودود وأصووداب التشووفير العمووودي ل مثوول)لتدديوود األنووواع ال،وودمات السووريعة 
التركيووز دلووى اسووتعادة الوونمم  يووادةموو  ز دووروة دلووى ذلوو   و الكشووف المبكوور دوون األنووواع الرريبووة الرازيووة. الميوودان بالمصوولدة فووي 

قود تكوون هنوا    00/02 مقوررالوتمشيا مو    للتنوع البيولوجيأيشي من أهداف  05الهدف تفاقية لددم االاإليكولوجية في إطار 
اسووتعادة بوورامج األنووواع الرازيووة فووي اسووتراتيجيات و،طووط و مراقبووة واستئصووال إلدراج  اإلرشوواداتاألدوات و داجووة إلووى المزيوود موون 

 .اإليكولوجيالنمام 

وهنوا  داجوة إلووى لم،واطر المرتبطوة بإد،وال األنووواع الرريبوة الرازيوة. باويلوزم بوذل جهوود كبيورة فيموا يتعلووق برفو  الوودي  -95
آثار األنوواع الرريبوة  تبينأن   دلى سبيل المثال  دمرتلليمكن و هذه الم،اطر.  دن الجمهورتثقيف دامة  مواصلةجهود لبذل 

دلوى اإلبور   ينموواطنال. ويمكن تشجي  المجتمعات األصلية والمدلية والعلما  هاالكاريزمية وأماكنائدة أو الر الرازية دلى األنواع 
 الكشف المبكر واالستجابة السريعة واالستئصال. تيسيراألنواع الرريبة من أجل  وجود دنأكثر انتماما  بشكل

مون أجول ددوم منو  إد،وال األنوواع الرريبوة اإلنموائي لمجتمو  اتسوتهدف أن ذل   ينبروي ألنشوطة التوديوة  إلىوباإلضافة  -92
 االستجابة والمساددة اإلنمائية الدولية.المعونة و الرازية من ،رل اإلااثة في داالت الطوارا و 

زيادة التعاون بين المعاهد التصنيفية وقطاع البيئة دلوى التصودي لم،واطر الدمايوة يمكن أن تسادد دروة دلى ذل   و  -92
 المرتبطووة بإد،ووال تزيوود موون تفوواقم الم،وواطرالتووي المقصووودة لمنووواع الرريبووة الرازيووة وأوجووه دوودم االتسوواق فووي المصووطلدات  ايوور

  األنواع الرريبة الرازية.

 مقترحةالتوصية ال -رابعا

  فووي اجتمادووه الثوواني دشوور  مووؤتمر األطوورافيعتموود أن بووالتقنيووة والتكنولوجيووة و  توصووي الهيئووة الفرديووة للمشووورة العلميووة -92
  يولوجيللتنوع الب أيشيمن أهداف  9الهدف لددم تنفيذ  اإلرشاداتمزيد من المتصلة بال اتهمقرر العناصر التالية في 

 مؤتمر األطرافإن  

األنواع الرريبوة كم،واطر بو إلوى االدتوراف  الدكومات األ،رى والمنممات ذات الصولة ويددو  األطراف يدث -0
 التنمية المستدامة؛و  اإلنسانلتنوع البيولوجي وصدة لمدتملة 

مسووواهمات أدضوووائها ب قوووديرمووو  الت ويسووولممعلوموووات األنوووواع الرريبوووة الرازيوووة ل العالميوووةالشوووراكة  بإقاموووة ردوووبي -3
 ؛والمساراتاألنواع الرريبة الرازية دالميا إلى معلومات موددة ومجانية ومفتودة دن لوصول ل

الشووركا  و  رتدوواد الوودولي لدفووم الطبيعووة والموووارد الطبيعيووةل ألنواع الرازيووةبووا فريووق األ،صووائيين المعنووي يووددو -2
دوداد  واسوتكماله لمسواراتالعمول دلوى تدليوول ا لوى مواصوولةإالتقنيوين اآل،ورين   دجووم إلوىتصوونيف مودود لمنوواع الرريبووة اسوتنادا  وا 

 ؛آثارها

منوواع الرريبوة ل قليميوةاإلوطنيوة أو ال هادند وض  أو تدديث اسوتراتيجيات  الدكومات األ،رىو  األطراف يددو -2
 إلى النمر فيما يلي   الرازية
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لم،ووواطر المرتبطوووة بالرفووو  مسوووتوى الوووودي  تصوووالاال جهوووون  وأدوات سوووتراتيجيات االسوووتفادة بشوووكل فعوووال مووون ا ()أ
 ؛الجماهيرو  رسائل تستهدف م،تلف القطاداتفي ذل  من ،رل بما   بإد،ال األنواع الرريبة الرازية

بمووا فووي ذلوو    تدليوول الم،وواطر ذات الصوولة بوواألنواع الرريبووة الرازيووة بشووأناالسووتفادة موون اإلرشووادات القائمووة  (ب)
الزرادووة لممووم و  والمنممووة العالميووة لصوودة الديوووان ومنممووة األاذيووة تفاقيووة الدوليووة لدمايووة النباتوواتاال أدوودتهااإلرشووادات التووي 

 المتددة؛

األدوات  دونعاموة ال اللمدوةو  هاوياتأولتدديد وادتبارات   االستفادة من تصنيف مسارات إد،ال األنواع الرازية (ج)
تعزيوووز قابليوووة  بهووودفبموووا فوووي ذلووو    UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1المتادوووة إلدارتهوووا دلوووى الندوووو الووووارد فوووي الوثيقوووة 

 التشريل البيني لقوادد البيانات؛

موو  األ،ووذ بعووين االدتبووار  فووي جملووة أمووور    هوواأولويات تدديوودو  تدديوود مسووارات إد،ووال األنووواع الرريبووة الرازيووة (د)
 ؛دجم اآلثارو  د،الاإلوتيرة المتعلقة بمعلومات ال

 و/أومراقبتهوا و/أو إدارتهوا مون أجول وتدديد أولوياتها وتبادل المعلوموات بشوأنها األنواع الرريبة الرازية  تدديد ()ه
 ؛GIASIشراكة المعلومات المتادة من ،رل  إلىاستنادا   والمناف دلى أساس تدليرت التكاليف استئصالها 

فوي ذلوو   بموا  لم،واطرمناسوب لستئصوال مو  تدليول المراقبوة واالكاملوة مون تودابير المجمودوة الاالسوتفادة مون  و()
رشادات دوات أل  و المراقبة البيولوجية  ؛بما في ذل  في سياق جهود استعادة النمام اإليكولوجي  القرارددم وا 

األنوواع الرازيوة تضوم ،بورا  مون الوكواالت والمؤسسوات ذات الصولة  بموا فوي ذلو  وطنية بشأن شراكات  إقامة ()ز
األنووواع  بشووأننهووج متماسوو  اتبوواع القطوواع ال،وواص  بهوودف ضوومان  يانوواتكو  األوسوواط األكاديميووة والمجتمعووات األصوولية والمدليووة

 ؛الرريبة الرازية

  بالمعونوووة اإلنمائيوووةمنوووواع الرريبوووة مووون ،ووورل بووورامج تتعلوووق لمقصوووود الايووور د،وووال اإلالم،ووواطر المرتبطوووة ب ح()
 ع الرريبة الرازية.ات السابقة بشأن األنوا مقرر األ،رى المدددة في ال الفجواتوالبدث العلمي و   ستعادةاالو 

  األمين التنفيذي إلى يطلب -5

 سووتراتيجيةال  ددمووا ةهج السووريعالوون  بشووأن بمووا فووي ذلوو    تيسووير بنووا  القوودرات فووي مجووال تدديوود األنووواع الرريبووة ()أ
 ؛بنا  القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف

وأدوات   ثوار االقتصوادية لمنوواع الرريبوة الرازيوةاآل لتقوديرأدوات     بالتعاون م  المنممات ذات الصولةإدداد (ب)
 .المراقبةو تكاليف ومناف  تدابير االستئصال  تلتدلير

  
------ 


