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الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
االجتماع الثامن دشر

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

استعراض العمل بشأن األنواع الغريبة الغازية واعتبارات للعمل في المستقبل
مذكرة من األمين التنفيذي

أوال-

مقدمة

وفقا للمادة (2ح) من االتفاقية يقوم كل طرف إلوى أقصوى دود ممكون ودسوب االقتضوا
-0
التي تهدد النمم اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع أو مراقبتها أو استئصالها.

بمنو إد،وال األنوواع الرريبوة

وينص الهدف  9مون أهوداف أيشوي للتنووع البيولووجي بشوأن األنوواع الرريبوة الرازيوة دلوى موا يلوي بدلوول دوام 3131
-3
تعرف األنواع الرريبة الرازية ومسواراتها وتدديود أولوياتهوا وت،ضو للمراقبوة األنوواع ذات األولويوة أو يوتم القضوا دليهوا وتوضو
ّ
تدابير إلدارة المسارات لمن إد،الها وانتشارها .
وفوي الفقورة  35موون المقورر  32/00سولّم مووؤتمر األطوراف بواألنواع الرريبووة الرازيووة بوصوفها أدوود الوودواف الرئيسووية و ار
-2
فقدان التنوع البيولوجي وبأن أثرها المتزايد دلى التنوع البيولوجي ودلى القطادات االقتصادية يؤثر سلبيا دلوى رفاهيوة اإلنسوان
فشدد دلى الداجة إلى مواصلة العمل دلى هذه المسألة من أجل تدقيق الهودف  9مون أهوداف أيشوي للتنووع البيولووجي وطلوب
في الفقرة  32إلى األمين التنفيذي التعاون م الشركا من أجل
تقي وويم التق وودم المد وورز ف ووي تنفي ووذ مق ووررات م ووؤتمر األطو وراف المتعلق ووة ب وواألنواع الرريب ووة الرازي ووة بم ووا ف ووي ذلو و
(أ)
المقررات التي تتناول الفجوات وأوجه ددم االتساق في اإلطار التنميمي الدولي المدددة في المقرر 32/2؛
إدووداد قائمووة أوليووة بووأكثر المسووارات شوويودا إلد،ووال األنوواع الرريبووة الرازيووة واقتوراح معووايير السووت،دامها دلووى
(ب)
الصووعيدين اإلقليمووي ودون اإلقليمووي أو سووبل أ،وورى يمكوون بموجبهووا تدديوود أولوياتهووا وتدديوود مجمودووة موون األدوات التووي يمكوون
است،دامها إلدارة الم،اطر المرتبطة بهذه المسارات أو ،فضها إلى أدنى دد؛ وتقديم تقرير دون ذلو إلوى أدود اجتمادوات الهيئوة
الفرديوة للمشووورة العلميوة والتقنيووة والتكنولوجيووة يعقود قبوول االجتموواع الثواني دشوور لمووؤتمر األطوراف لرسترشوواد بووه لودى النموور فووي
الداجة إلى العمل المستقبلي.

* .UNEP/CBD/SBSTTA/18/1
لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكوون منمموة األموم المتدودة مدايودة منا،يوا طبو دودد مدودود
من هذه الوثيقة .ويرجى من المندوبين التكرم بإدضار نس،هم إلى االجتمادات وددم طلب نسخ إضافية.
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وبنووا دلووى ذل و

تعوور

هووذه الوثيقووة معلومووات دوون التقوودم فووي تنفيووذ مق ووررات م ووؤتمر األطو وراف موون قبوول األطووراف

والمنممات الدولية ذات الصلة في القسم ثانيا .وترد معلوموات دون مسوارات إد،وال األنوواع الرازيوة وتدديود أولوياتهوا وادارتهوا فوي
الوثيقووة  .UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1وفووي ضووو المعلومووات ال وواردة فووي تل و الوثيقووة وفووي القسووم ثاني وا أدنوواه يوووفر
القسم ثالثا ادتبارات لمزيد من العمل .ويدتوي القسم رابعوا دلوى مشوروع توصوية قود تراوب الهيئوة الفرديوة فوي أن تقتورح أن ينمور
فيه مؤتمر األطراف في اجتماده الثاني دشر.
وتناول مؤتمر األطراف أوال مسألة األنواع الرريبة الرازية كبند متميز دلى جدول األدمال في اجتماده ال،امس ودالج
-5
هذه المسألة في كل اجتماداته منذ ذل الدين ووض مجمودة كبيرة وشاملة إلى دد ما من اإلرشادات.
ودلووى أسوواس األدمووال التدضوويرية التووي بوودأت فووي االجتموواع ال،ووامس لمووؤتمر األط وراف ادتموود مووؤتمر األط وراف فووي
-2
*
اجتمادووه السووادس فووي المقوورر  32/2المبووادا التوجيهيووة لمن و اإلد،ووال والت،فيووف موون آثووار األن وواع الرريبووة التووي تهوودد الوونمم
اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع؛ وأقر بالصكو الدولية األ،ورى ذات الصولة؛ وسولّم بوالفجوات وأوجوه دودم االتسواق فوي اإلطوار
التنميمووي الوودولي موون منمووور تهديوودات األنوواع الرريبووة الرازيووة للتنوووع البيولوووجي وأطلووق برنامجووا لمواصوولة توضوويدها ومعالجتهووا؛
وقوودم إرشووادات بشووأن االسووتراتيجيات الوطنيووة .ويشوتمل المقوورر أيضووا دلووى أقسووام دوون التعوواون الوودولي؛ ودوون التقيوويم والمعلومووات
واألدوات؛ ودن أنشطة بنا القدرات.
وأدوورز المزيوود موون التقوودم فووي اجتمادووات الدقووة لمووؤتمر األط وراف .ودلووى وجووه ال،صوووص دلووى أسوواس دموول فريووق
-2
م،صووص موون ال،ب و ار التقنيووين دوودد مووؤتمر األط وراف فووي اجتمادووه الثووامن قائمووة ب والفجوات وأوجووه دوودم االتسوواق فووي اإلطووار
التنميمووي الوودولي .ووجووه مووؤتمر األطوراف فووي اجتمادووه التاسو ددووات مدووددة إلووى االتفاقيووة الدوليووة لدمايووة النباتووات؛ واللجنووة
الدولية للمنممة العالمية لصدة الديوان ()OIE؛ ولجنة الصدة والصدة النباتية التابعة لمنممة التجارة العالمية؛ ولجنوة مصوايد
وار إضووافيا إلد،ووال األن وواع الرريبووة
األسووما التابعووة لمنممووة األاذي وة والز اردووة لممووم المتدوودة؛ وهيئووات أ،وورى .ودوودد أيضووا مسو ا
والطعوم الدوي واألاذيوة الديوة التوي ينبروي
الرازية الديوانات األليفة وأنواع الكائنات المائية والكائنات األرضوية فوي األدووا
1
معالجتها في إطار االتفاقية.
وقوودم مووؤتمر األط وراف فووي اجتماديوه التاس و والعاشوور المزيوود موون اإلرشووادات بشووأن تطوووير المعلومووات واألدوات وبنووا
-2
القدرات واالتصال والتثقيف والتودية العامة.
-9

ويعر

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

ثانيا -التقدم في تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف بشأن األنواع الغريبة الغازية
-1

المبادئ التوجيهية

 -01تقوودم المبووادا التوجيهيووة لمنو اإلد،ووال والت،فيووف موون آثووار األنوواع الرريبووة التووي تهوودد الوونمم اإليكولوجيووة أو الموائوول أو
األنو وواع (المب ووادا التوجيهي ووة الو وواردة ف ووي المرف ووق بو والمقرر  )*32/2إل ووى جميو و الدكوم ووات والمنمم ووات إرش ووادات بش ووأن تط وووير
استراتيجيات فعالة للدد من انتشار وآثار األنواع الرريبة الرازية.

* قدم أدد الممثلين ادتراضا رسميا ،رل العملية المؤدية إلى ادتماد هذا المقرر وأكد أنه ال يعتقد أن مؤتمر األطراف يستطي أن يعتمد بصفة
مشرودة اقترادا أو نصا م وجود ادت ار رسمي دليه .وأدرب ددد قليل من الممثلين دن تدفماتهم إ از اإلج ار ات المؤدية إلى ادتماد هذا المقرر
(انمر الفقرات  232-392من .)UNEP/CBD/COP/6/20
الكائنات المائية وألدوا
 1يتم بدث إدارة الم،اطر المرتبطة باألنواع الرريبة الرازية المد،لة كديوانات أليفة وكأنواع ألدوا
وكطعم دي وأاذية دية في إطار البند  0-5من جدول األدمال المؤقت (.)UNEP/CBD/SBSTTA/18/1

الكائنات األرضية
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 -00ودثّوت األطوراف والدكومووات األ،وورى دنوود تنفيووذ المبووادا التوجيهيووة ودنوود وضو وتنقووي وتنفيووذ االسووتراتيجيات و،طووط
العموول الوطنيووة للتنوووع البيولوووجي دلووى اسووتع ار السياسووات والتشوريعات والمؤسسووات ذات الصوولة فووي ضووو المبووادا التوجيهيووة
والمب ووادرة دس ووب االقتض ووا إل ووى تع ووديل أو تط وووير السياس ووات والتشو وريعات
لتددي وود الفجو ووات وأوج ووه د وودم االتس وواق والتع ووار
والمؤسسات (الفقرة ( 01ج) من المقرر  .)*32/2وأبرز مؤتمر األطراف أهمية المبوادا التوجيهيوة لم،تلوف جوانوب العمول بشوأن
األنواع الرريبة الرازية في مقررات م،تلفة ودلى سبيل المثال لما يلي
زيادة االتصوال والتوديوة العاموة بشوأن اآلثوار البيئيوة واالجتماديوة واالقتصوادية إلد،وال األنوواع الرريبوة الرازيوة
(أ)
(الفقرة  02من المقرر )32/2؛
تدقي ووق أه ووداف االتفاقي ووة و،طته ووا االس ووتراتيجية وأه ووداف التن وووع البيول وووجي لع ووام  3101واأله ووداف العالمي ووة
(ب)
األ،رى مثل األهداف اإلنمائية لملفية (الفقرة  0من المقرر  2/9با )؛
تطبيووق الوونهج التدوووطي فيمووا ي،ووص إد،ووال وتوووطين وانتشووار األنوواع الرريبووة الرازيووة لإلنتوواج الز اردووي وانتوواج
(ج)
الكتلة الديوية بما في ذل المواد األولية للوقود الديوي ولعزل الكربون (الفقرة  2من المقرر )22/01؛
ألدوا

ت وووفير إرش ووادات ذات ص وولة للتص وودي للم ،وواطر المتص وولة بإد ،ووال األنو وواع الرريب ووة كديوان ووات أليف ووة وك ووأنواع
( د)
الكائنات المائية وألدوا الكائنات األرضية وكطعم دي وأاذية دية (الفقرة  2من المقرر .)32/00

 -03وددا مؤتمر األطراف في الفقرة  05من المقرر  2/9ألف األطراف والدكومات األ،رى والمنممات ذات الصولة إلوى
تقديم دراسات الدالة والدروس المستفادة وأفضل الممارسات لتنفيذ المبادا التوجيهية مو التركيوز دلوى إجو ار ات تقيويم الم،واطر
وبو ورامج الرص وود والمراقب ووة وط ارئ ووق تقي وويم اآلث ووار االجتمادي ووة واالقتص ووادية والص وودية والبيئي ووة لمنو وواع الرازي ووة وادارة المس ووارات
واصرح وادادة تأهيل النمم البيئية المتدهورة.
 -02وقوودم دوودد موون األط وراف تقووارير تتضوومن بشووكل دووام التوودابير التووي تتنوواول المن و واإلد،ووال والت،فيووف موون آثووار األن وواع
الرريبة الرازية .وثمة مثال مددد من أدود األطوراف أفواد دون تطبيوق المبوادا التوجيهيوة هوي كنودا التوي أفوادت بوأن اسوتراتيجيتها
بشووأن األن وواع الرريبووة الرازيووة تتسووق اتسوواقا وثيقووا بالمبووادا التوجيهيووة وأنهووا اسووت،دمت كمعلومووات أساسووية لتطوووير السياسووات
والممارسات والمشورة العلمية من قبل و ازرة مصايد األسما والمديطات الكندية.
 -02وتوووفر المب ووادا التوجيهي ووة إط ووا ار للبل وودان الت ووي ل ووم تضو و تشو وريعات وطني ووة وت وودابير مد ووددة ش وواملة للتص وودي للم ،وواطر
المرتبطة بإد،ال األنواع الرريبة الرازية.

-2

اإلطار التنظيمي الدولي :سد الفجوات ومعالجة أوجه عدم االتساق

 -05دسبما أشير أدره سلّم مؤتمر األطراف في المقرر  *32/2بمساهمة الصكو الدولية القائمة في تنفيوذ الموادة (2ح)
موون االتفاقيووة مثوول االتفاقيووة الدوليووة لدمايووة النباتووات والمنممووة العالميووة لصوودة الدي ووان والمنممووات اإلقليميووة لدمايووة النباتووات
ومنممة األاذية والزرادة لممم المتددة والمنممة البدرية الدولية ومنممة الصدة العالمية وايرها من المنممات الدولية التي
تض و معووايير واتفاقووات ذات صوولة .ايوور أن مووؤتمر األط وراف أشووار أيضووا إلووى ثر ورات وأوجووه دوودم اتسوواق فووي اإلطووار التنميمووي
الدولي.
 -02وفي المقرر نفسه ددا مؤتمر األطراف بع الصكو والمنمموات المشوار إليهوا إلوى سود الفجووات التوي توم تدديودها
وقورر تنفيوذ برنووامج لمواصولة توضوي الفجووات وأوجوه دودم االتسوواق ومعالجتهوا .وأنشو فريووق م،صوص مون ال،بو ار التقنيوين فووي
االجتماع الساب لمؤتمر األطراف لمواصلة سود الفجووات وأوجوه دودم االتسواق فوي اإلطوار التنميموي الودولي ذات الصولة بواألنواع
الرريبة الرازية (الفقرة  9من المقرر  )02/2وقدم تقري ار إلى االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف.
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وبنووا دلووى هووذا التقريوور أدوود مووؤتمر األط وراف قائمووة ب والفجوات الم،تلفووة فووي اإلطووار التنميمووي الوودولي بشووأن األن وواع

-02

ويصف القسم التالي التقدم في سد هذه الفجوات في دين يناقش القسم الردق الفجوات التي ال تزال قائمة.

الرريبة الرازية في المقرر  32/2وددد إج ار ات للمنممات الدولية وكذل األطراف والدكومات األ،رى لسد هوذه الفجووات .وفوي
اجتمادووه التاس و نموور مووؤتمر األط وراف دلووى وجووه التدديوود فووي الفجووات الموجووودة فووي اإلطووار التنميمووي فيمووا يتعلووق بمووا يلووي
( )0األنواع الرريبة الرازية التي تؤثر دلى التنوع البيولوجي المائي؛ و( )3الديوانات التي ليست آفات للنباتوات بموجوب االتفاقيوة
الدولية لدماية النباتات؛ و( )2مجمودة واسعة من أم ار الديوان بما في ذل األم ار التي تؤثر دلى األديا البرية فقط.

(أ)

التقدم في وض إرشادات دولية ذات صلة بواألنواع الرريبوة الرازيوة مون قبول أدضوا فريوق االتصوال المشوتر
بين الوكاالت المعني باألنواع الرريبة الرازية

 -09ددووا مووؤتمر األط وراف فووي المقوورر  2/9ألووف المنممووات الدوليووة ذات الصوولة إلووى سوود الفج ووات ومعالجووة أوجووه دوودم
االتساق المدددة في اإلطوار التنميموي الودولي ذات الصولة بواألنواع الرريبوة الرازيوة .وتتعواون هوذه المنمموات فوي فريوق االتصوال
المشووتر بووين الوكوواالت المعنووي ب واألنواع الرريبووة الرازيووة (فريووق االتصووال) 2بهوودف االسووتجابة للطلبووات ال وواردة فووي هووذا المقوورر
واضطلعت المنممات األدضا بعدد من األنشطة لسد الفجوات التي تم تدديدها
أدرج ووت االتفاقي ووة الدولي ووة لدماي ووة النبات ووات ( )IPPCالنبات ووات المائي ووة والنبات ووات الرازي ووة ف ووي معياره ووا ال وودولي
(أ)
لتدابير الصدة النباتية رقم  - 00تدليل م،اطر اآلفات آلفات الدجر الصدي (المعيار )00؛
يجري ضومن واليوة االتفاقيوة الدوليوة لدمايوة النباتوات مناقشوة توضوي يفيود بوأن دمايوة النباتوات بموجوب هوذه
(ب)
االتفاقية تشمل أيضا دماية الطدالب والفطريات بما يتفق م المدونوة الدوليوة لتسوميات الطدالوب والفطريوات والنباتوات .ونتيجوة
لووذل سوويجري تدووديث المعيووار الوودولي لتوودابير الصوودة النباتيووة رقووم ( 5مسوورد مصووطلدات الصوودة النباتيووة) الووذي يمثوول أسوواس
المصطلدات في كل المعايير الدولية لتدابير الصدة النباتية؛
أدوودت المنممووة العالميووة لصوودة الديووان ( )OIEونشوورت المبووادا التوجيهيووة لتقيوويم م،وواطر الديوانووات ايوور
(ج)
األصلية التي أصبدت اازية ؛
أددت المنممة العالمية لصدة الديوان قائمة باألم ار التي يمكن أن تصيب الديوانات البرية وتهودد التنووع
(د)
البيولوجي  RanavirusوBatrachochytrium dentrobatitis؛ وقامت بتدديث معاييرها بشأن هذه األم ار ؛
أددت منممة األاذية والزرادة لممم المتدودة (الفواو) ونشورت اإلرشوادات التاليوة ذات الصولة بواألنواع الرريبوة
(ه)
الرازيووة ( )0دليوول لتنفيووذ معووايير الصوودة النباتيووة فووي الد ارجووة؛ و( )3إرشووادات بشووأن فهووم وتطبيووق تدليوول الم،وواطر فووي تربيووة
األديا المائية.
 -31وفيمووا يتعلووق باإلرشووادات المدووددة بشووأن مسووارات أو أسووباب إد،ووال األن وواع الرريبووة المشووار إليهووا فووي المقوورر 32/2
أجرت المنممات األدضا في فريق االتصال المشتر بين الوكاالت المعني باألنواع الرريبة الرازية األنشطة التالية

تربية األديا المائية ومصايد األسما
 -30نشرت منمموة األاذيوة والز اردوة لمموم المتدودة (الفواو) دوددا مون الوثوائق اإلرشوادية التقنيوة بشوأن تربيوة األديوا المائيوة
ومصايد األسما  .وترد قائمة كاملة بهذه الوثائق اإلرشادية التقنية في مرفق الوثيقة .UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1
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الداويات
 -33بموجب االتفاقية الدولية لدماية النباتات شرع في وض معايير دولية جديدة لتدابير الصدة النباتية بشأن تقليل دركة
اآلفووات دوون طريووق الداويووات البدريووة ( )110-3112والمناولووة والووت،لص بطريقووة آمنووة موون النفايووات التووي تنطوووي دلووى م،وواطر
اآلفات المدتملة المتولدة أثنا الردرت الدولية (.)112 3112
 -32واستجابة للعمل في إطوار االتفاقيوة الدوليوة لدمايوة النباتوات بشوأن معيوار دولوي لتودابير الصودة النباتيوة مون أجول تقليول
دركة اآلفات دن طريق الداويات البدرية ( )110-3112أددت المنمموة البدريوة الدوليوة ومنمموة العمول الدوليوة ولجنوة األموم
المتددة االقتصوادية ألوروبوا نسو،ة مددثوة بشوأن مدونوة ممارسوات تعبئوة ودودات نقول البضوائ ال،اصوة بهوا لتشومل مشوورة بشوأن
كيفيووة المسوواددة دلووى ضوومان أال تعموول الداويووات البدريووة (ودوودات نقوول البضووائ ) بمثابووة وسوويلة نقوول النتشووار اآلفووات واألن وواع
الرريبة الرازية .وسيتم است،دام هذه المدونة من قبل المسؤولين دن تعبئة وتأمين البضوائ واألشو،اص الوذين تتمثول مهموتهم فوي
تدريب األفراد دلى تعبئة مثل هذه الوددات .ومن المتوق أن تتم الموافقة دل المدونة المددثة في الوقت المناسب.
 -32وفي دام  3102ادتمد مؤتمر األطراف في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الديوانات والنباتات البرية المهددة باالنق ار
مبووادا توجيهيووة للنقوول ايوور الجوووي للديوانووات والنباتووات البريووة الديووة 3.وادتموود مووؤتمر األطوراف فووي اتفاقيووة التجووارة الدوليووة بووأنواع
الديوان ووات والنبات ووات البري ووة المه ووددة ب وواالنق ار أيض ووا القو ورار ( Conf. 10.21الم ارجو و ف ووي االجتم وواع الس ووادس دش وور لم ووؤتمر
األط وراف) بشووأن نقوول العينووات الديووة وال وذي تووم تدديثووه ليشوومل جملووة أمووور موون بينهووا إشووارات مرجعيووة إلووى المبووادا التوجيهيووة
الجديدة.

مياه الصابورة
 -35يتوافر ددد من األدوات إلدارة أو تقليل إلى أدنى دد الم،اطر المرتبطة بمياه صابورة السفن/المراكب .واألداة الرئيسية
في هذا المجال هي االتفاقية الدولية لمراقبة وتصريف مياه صابورة السفن ورواسبها (اتفاقيوة تصوريف ميواه الصوابورة) التوي مو
ذل لم تد،ل ديز التنفيذ دتى اآلن .وتشير دودة موواد ولووائ التفاقيوة تصوريف ميواه الصوابورة إلوى مبوادا توجيهيوة مون المقورر
أن تعدها المنممة البدرية الدولية ( )IMOوقد أددت الدول األدضا فيها  09مجمودة من المبادا التوجيهية من دام 3115
إلى دام  3102بموا فوي ذلو بشوأن م ارفوق اسوتقبال ميواه الصوابورة ونموم تبوادل ميواه الصوابورة وتصوريفها .وتورد القائموة الكاملوة
لهذه المبادا التوجيهية في مرفق الوثيقة .UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1

التلوث األديائي البدري
 -32ووضووعت المنممووة البدريووة الدوليووة المبووادا التوجيهيووة لعووام  3100لمراقبووة وادارة التلوووث األديووائي النوواتج دوون السووفن
لتقليل إلى أقصى دد ممكن نقل األنواع المائية الرازية وأصدرت القرار ) MEPC.207 (62وأددل إرشادات لتقليل إلوى أقصوى
دو وود نقو وول األن و وواع المائيو ووة الرازيو ووة كتلو وووث أديو ووائي (التلو وووث األديو ووائي دلو ووى جسو ووم السو ووفينة) بالنسو ووبة للسو ووفن الترفيهيو ووة (التعمو وويم
 .)MEPC.1/Circ.792وادتموودت الوودورة ال،امسووة والسووتون للجنووة دمايووة البيئووة البدريووة التابعووة للمنممووة البدريووة الدوليووة أيضووا
إرشادات لتقييم المبادا التوجيهية لعام  3100لمراقبة وادارة التلوث األديائي النواتج دون السوفن لتقليول إلوى أدنوى دود نقول األنوواع
المائية الرازية (التعميم .)MEPC.1/Circ.811

النقل الجوي المدني
 -32أددت منممة الطيران المدني الدولي بالتعواون مو البرنوامج العوالمي لمنوواع الرازيوة مبوادا توجيهيوة لمنو نقول واد،وال
األنواع الرريبة الرازية دن طريق الجو في دام  .3112ولم يتم دتى اآلن إضفا الطاب الرسمي دلى هذه المبادا التوجيهية.
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وتش ووتمل قائم ووة موض ووودات المع ووايير بموج ووب االتفاقي ووة الدولي ووة لدماي ووة النبات ووات دل ووى الداوي ووات المنقول ووة جو ووا كأد وود

موضوداتها وسيتم مواصلة تطويرها بعد ادتماد المعيار الدولي لتدابير الصدة النباتية بشأن تقليول إلوى أدنوى دود دركوة اآلفوات
دن طريق الداويات المنقولة بد ار.
 -39ودس ووبما أش ووير أد ووره ف ووإن م ووؤتمر األطو وراف ف ووي اتفاقي ووة التج ووارة الدولي ووة ب ووأنواع الديوان ووات والنبات ووات البري ووة المه ووددة
ادتموود فووي دووام  3102الق ورار ( Conf. 10.21الم ارج و فووي االجتموواع السووادس دشوور لمووؤتمر األط وراف) بشووأن نقوول
بوواالنق ار
العينات الدية الذي تم تدديثه ليشمل جملة أمور من بينها إشارات مرجعية إلى المبادا التوجيهية للنقول ايور الجووي للديوانوات
والنباتات البرية الدية .وقد أدرجت المبادا التوجيهية كمرفق للوائ الديوانات الدية التداد النقل الجوي الدولي.

دوامل المراقبة البيولوجية
 -21ترد مبادا توجيهية لتصدير وشدن واستيراد واطورق دوامول المراقبوة البيولوجيوة والكائنوات المفيودة األ،ورى فوي المعيوار
الوودولي لتوودابير الصوودة النباتيووة رقووم  2لرتفاقيووة الدوليووة لدمايووة النباتووات والووذي ادتموود فووي األصوول فووي دووام  0992ونق و فووي
دام .3115

برامج تربية الديوانات ،ارج الموق الطبيعي
 -20دووث م وؤتمر األط وراف فووي اتفاقيووة التجووارة الدوليووة بووأنواع الديوانووات والنباتووات البريووة المهووددة بوواالنق ار األط وراف فووي
االتفاقي ووة ف ووي القو ورار ( Conf. 10.21الم ارجو و ف ووي االجتم وواع ال ،ووامس دش وور لم ووؤتمر األطو وراف) دل ووى إجو و ار تقي وويم للم ،وواطر
اإليكولوجي ووة قب وول وضو و دملي ووات للتربي ووة ف ووي بيئ ووات مرلق ووة لمنو وواع الد،يل ووة م وون أج وول الوقاي ووة م وون أي آث ووار س وولبية دل ووى ال وونمم
اإليكولوجيووة المدليووة واألنوواع األصوولية .وفووي الق ورار نفسووه دووث مووؤتمر األطوراف هيئووة إدارة االتفاقيووة دلووى العموول دوون كثووب مو
دملي ووات التربيووة فووي بيئووات مرلقووة إلدووداد المعلومووات التووي يتعووين تق ووديمها إل ووى أمانووة اتفاقيووة التج ووارة الدوليووة ب ووأنواع الديوان ووات
والنباتات البرية المهددة باالنق ار لتسجيلها أو إنشا فريق ددم يضم أدضا يمثلون المربيين والدكومة لتيسير اإلج ار .

أماكن األسواق الدولية القائمة دلى اإلنترنت (التجارة اإللكترونية)
 -23أددت في دام  3103وثيقة بشأن التجارة دبر اإلنترنت (التجارة اإللكترونية) فوي النباتوات  -م،واطر الصودة النباتيوة
المدتملووة فووي إطووار االتفاقيووة الدوليووة لدمايووة النباتووات؛ وتعوور الوثيقووة النتووائج األوليووة لد ارسووة نمريووة الستكشوواف مجمودووة موون
المنتجات المعروضة للبي دن طريق اإلنترنت وتبرز الم،اطر المدتملة دلى صدة النباتات والبيئة.
 -22وتقوووم أمانووة اتفاقيووة التجووارة الدوليووة بووأنواع الديوانووات والنباتووات البريووة المهووددة بوواالنق ار بتطوووير بوابووة دلووى اإلنترنووت
كجووز موون موقعهووا دلووى اإلنترنووت لتجميو ونشوور وتوزيو المعلومووات المقدمووة موون األطوراف وأصووداب المصوولدة المتعلقووة بالتجووارة
اإللكترونية في األنواع المدرجة في قووائم االتفاقيوة 4وفقوا للمقوررين  02.23 05.52والقورار ( Conf. 11.3الم ارجو فوي االجتمواع
ال،امس دشر لمؤتمر األطراف) بشأن التجارة اإللكترونية.

(ب)

الفجوات المتبقية

 -22كما هو موض في القسم الفردي السابق بذلت جهود لسد الفجوات ومعالجة أوجه ددم االتساق في اإلطار التنميموي
الدولي من منموور التهديودات التوي تشوكلها األنوواع الرريبوة الرازيوة دلوى التنووع البيولووجي دلوى الندوو الووارد فوي المقوررين 32/2
و 2/9ألف .وفي دين أددت إرشادات جديدة لعدد من القضايا فر تزال هنا بع الفجوات.
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وستنمر الهيئة الفرديوة فوي اجتمادهوا الثوامن دشور فوي مشوروع إرشوادات بشوأن وضو وتنفيوذ تودابير وطنيوة للتصودي

للم،وواطر المرتبطووة بإد،ووال األن وواع الرريبووة كديوانووات أليفووة وكووأنواع ألد ووا
وكطعم دي وأاذية دية الواردة في الوثيقة .UNEP/CBD/SBSTTA/18/8

الكائنووات المائيووة وألد ووا

الكائنووات األرضووية

 -22وفيمووا يتعلووق بالنقوول الجوووي الموودني فوور توزال المبووادا التوجيهيووة لمنو نقوول واد،ووال األنوواع الرريبووة الرازيووة دوون طريووق
الجو لعام  3112تنتمر إضفا الطاب الرسمي دليها من قبل منممة الطيران المدني الدولي.
 -22وباإلضووافة إلووى ذل و لووم يووتم معالجووة المسووارات المرتبطووة بوسووائل النقوول والبدووث العلمووي والسوويادة وتربيووة سوورالت
الديوانات ،ارج الموق الطبيعي واالنتقال بين أدوا المياه والقنووات المرديوة إال جزئيوا فقوط .وال توزال هنوا فجووة كبيورة فيموا
يتعلق باألنشطة العسكرية؛ واإلااثة في داالت الطوارا والمعونة واالستجابة والمساددة اإلنمائية الدولية .وال يزال يتعين معالجة
الم،اطر المرتبطة بإد،ال األنواع الرريبة الرازية من ،رل مثل هذه األنشطة.
 -22وباإلضوافة إلوى ذلو فووإن الدمايوة ايور المقصووودة لمنوواع الرريبوة الرازيووة وأوجوه دودم االتسوواق فوي المصوطلدات تزيوود
موون تفوواقم الم،وواطر المرتبطووة بإد،ووال األن وواع الرريبووة الرازيووة .وقامووت االتفاقيووة الدوليووة لدمايووة النباتووات بتدووديث معيارهووا بشووأن
مص ووطلدات الص وودة النباتي ووة (المعي ووار ال وودولي رق ووم  )5ف ووي د ووامي  3119و 3102ويج ووري تدقي ووق المزي وود م وون الموا م ووة ب ووين
المصطلدات.

-3

االستراتيجيات الوطنية (واإلقليمية)

 -29قوودم مووؤتمر األط وراف فووي اجتمادووه السووادس فووي الفق ورة  01موون المقوورر  *32/2إرشووادات كثي ورة فيمووا يتعلووق بوض و
اس ووتراتيجيات و،ط ووط دم وول وطني ووة لمنو وواع الرريب ووة الرازي ووة كج ووز ال يتجو و أز م وون االس ووتراتيجيات و،ط ووط العم وول الوطني ووة للتنو ووع
البيولوجي وذل لمواجهة التهديدات التي تشكلها األنوواع الرريبوة الرازيوة .ودوث األطوراف والدكوموات األ،ورى فوي جملوة أموور
دلى تدديد االدتياجات واألولويات؛ وتعزيز آليات التنسيق؛ واستع ار السياسات والتشريعات والمؤسسوات ذات الصولة وتعوديلها
دسووب الداجووة؛ وتعزيووز التعوواون بووين القطادووات بمووا فووي ذل و القطوواع ال،وواص؛ وضوومان التواصوول بووين نقوواط االتصووال التابعووة

للصووكو الدوليووة المعنيووة ذات الصوولة؛ وتعزيووز الووودي بالتهديوودات التووي تشووكلها األن وواع الرريبووة الرازيووة ووسووائل التصوودي لهووذه
التهديوودات بمووا فووي ذلو دوون طريووق الدجوور الصوودي والجمووار ومووومفي الدوودود األ،ورين فضوور دوون دامووة الجمهووور؛ وتيسووير
مشوواركة جمي و أصووداب المصوولدة؛ والتعوواون م و الشووركا التجوواريين والبلوودان األ،وورى دسووب االقتضووا للتصوودي للتهديوودات
العابرة للددود.
 -21ويشير استع ار لرستراتيجيات و،طط العمل الوطنيوة للتنووع البيولووجي المتادوة إلوى أن أكثور مون  51فوي المائوة مون
األط وراف أدوود اسووتراتيجيات وطنيووة بشووأن األن وواع الرريبووة الرازيووة أو ب ورامج مماثلووة وأدوود أكثوور موون  31فووي المائووة اسووتراتيجيات
وآليووات تنسوويق وطنيووة .والنسووب أدلووى موون ذل و بووين البلوودان التووي قامووت بتد ووديث اسووتراتيجياتها و،ط ووط دملهووا الوطنيووة للتنوووع
البيولوجي منذ دام .3101
 -20وتم تكليف أمانة برنامج البيئة اإلقليمي لمنطقة المدويط الهوادا مون قبول الودول األدضوا فيوه بوضو اسوتراتيجية بشوأن
األن وواع الرازيووة لجمي و البلوودان والوكوواالت فووي منطقووة المدوويط الهووادا .وأدوود مشووروع اسووتراتيجية بشووأن األن وواع الرازيووة أوال فووي
دووام  .3111ونووتج دوون تنقووي لرسووتراتيجية فووي الفت ورة  3112-3112إدووداد المبووادا التوجيهيووة إلدارة األنوواع الرازيووة فووي منطقووة
5
المديط الهادا استراتيجية منطقة المديط الهادا إلدارة اآلفات واألدشاب الضارة واألنواع الرازية األ،رى.
 -23وأدد أدود دشور بلودا مون البلودان الجزريوة فوي منطقوة المدويط الهوادا بموا فيهوا جوزر كوو وفيجوي وواليوات ميكرونيزيوا
الموددة وكيريباتي وجزر مارشوال ونيووي وبواالو وبوابوا اينيوا الجديودة وسواموا وجوزر سوليمان وتونروا وفوانواتو اسوتراتيجيات لمنوواع
5

.http://www.pacificinvasivesinitiative.org/site/pii/files/resources/publications/PII/pii_strategic_plan_2010_2015.pdf
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الرازية كجز من االستراتيجيات و،طط العمل الوطنيوة للتنووع البيولووجي بدلوول دوام  3101لتووفير إطوار إلدارة األنوواع الرازيوة.

وأددت جزر مارشال استراتيجية و،طة دمل وطنية لمنواع الرازية.

 -22ووفقا للمعلومات المقدمة في االستراتيجيات و،طوط العمول الوطنيوة للتنووع البيولووجي أدودت أسوتراليا وبلجيكوا 6وفنلنودا
والمكسي  8ونيوزيلندا والنرويج 9وجنوب أفريقيا 10بع االستراتيجيات واللوائ البارزة استنادا إلى تقييم م،اطر األنواع الرريبة.

7

 -22وفوي بعو البلودان مثوول أسووتراليا ونيوزيلنودا تت،ووذ تودابير األموون البيولوووجي بشوأن اآلفووات واألمو ار الديوانيووة واألنوواع
الرازيووة فووي تعوواون متعوودد القطادووات بووين الووو ازرات المعنيووة لتنفيووذ التوودابير الرزمووة .وبالمثوول شوورع فووي إدووداد آليووات تنسوويق بووين
القطادوات الدكوميوة ذات الصوولة وتنفيوذها دلووى سوبيل المثووال فوي كنودا وجووزر كوو والهنوود واندونيسويا واليابووان وناميبيوا وماليزيووا
وسوواموا .والمقصووود أساسووا موون آليووات التنسوويق هووو موا مووة توودابير المراقبووة دنوود الدوودود بشووأن األن وواع الرازيووة واآلفووات وتيسووير
التعوواون بووين الدكومووات المركزيووة والمدليووة وأصووداب المصوولدة اآل ،ورين فيمووا يتعلووق بالتوودابير الموضووودة إلدارة األن وواع الرريبووة
الرازية.
 -25ويقوووم االتدوواد األوروبووي اآلن باالنتهووا موون إدووداد الئدووة بشووأن من و وادارة إد،ووال األن وواع الرريبووة الرازيووة وانتشووارها.
وتتضوومن الرئدووة المقترد وة قائمووة ب واألنواع الرريبووة الرازيووة التووي تثيوور قلووق االتدوواد األوروبووي .وتوودرج األن وواع فووي هووذه القائمووة إذا
كانووت تفووي بعوودد موون المعووايير بمووا فووي ذلو أن تكووون اريبووة دلووى أ ارضووي االتدوواد وقووادرة دلووى التوووطين واالنتشووار فووي منطقووة
بيولوجيووة وجررافيووة وادوودة مشووتركة بووين أكثوور موون دولتووين موون األدضووا أو منطقووة دون إقليميووة بدريووة وادوودة باسووتثنا المنوواطق
الواقعة دند أطراف المنطقة والمدتمل أن يكون لها آثار ضارة كبيورة دلوى التنووع البيولووجي أو ،ودمات الونمم اإليكولوجيوة ذات
الصلة .وتدتوي الرئدة المقتردوة دلوى إجو ار لتقيويم الم،واطر .ويجوب دودم إد،وال األنوواع الرريبوة الرازيوة المدرجوة دلوى القائموة
دوون قص وود إل ووى أ ارض ووي االتد وواد أو االدتف ووام به ووا ف ووي االتد وواد أو تولي وودها أو نقله ووا من ووه أو إلي ووه أو إد،اله ووا ف ووي األسو وواق أو
اسو ووت،دامها أو تبادلهو ووا أو السو ووماح لهو ووا بالتكو وواثر أو النمو ووو أو زرادتهو ووا أو إطرقهو ووا فو ووي البيئو ووة .وتتضو وومن الرئدو ووة دو ووددا مو وون
االستثنا ات ولكن اإلطرق في البيئة اير مسموح به .ومن المتوق ادتماد الرئدة في مايو/أيار .3102
 -22ويجووري داليووا إج و ار تدليوول للمعلومووات المتعلقووة بدالووة تنفي ووذ االسووتراتيجيات الوطنيووة دلووى الند ووو ال ووارد فووي التق ووارير
الوطنية ال،امسة لمطراف.

-4
(أ)

التعاون الدولي
مسائل دامة

مقررت ووه .وف ووي الفقو ورات  05إل ووى  32م وون
ا
 -22دد ووا م ووؤتمر األطو وراف إل ووى التع وواون بش ووأن م،تل ووف القض ووايا ف ووي د وودد م وون
المقرر  *32/2قام مؤتمر األطراف بدث األطراف والدكومات والمنممات المتعددة األطوراف والهيئوات األ،ورى ذات الصولة إلوى
النموور فووي اآلثووار المدتملووة لتريوور المنووا دلووى م،وواطر األن وواع الرريبووة الرازيووة دلووى التنوووع البيولوووجي وسوول و،وودمات الوونمم
اإليكولوجية ذات الصلة.
 -22وفووي المقوورر نفس وه ددووا مووؤتمر األط وراف المنممووات ذات الصوولة إلووى مواصوولة تعزيووز تنفيووذ المووادة (2ح) فووي دوودود
والياتها من ،رل جملة أمور من بينها وض إرشادات وأفضل الممارسات واج ار مشرودات تجريبية تتصدى لتهديودات األنوواع
6

.http://ias.biodiversity.be/

.www.mmm.fi/attachments/ymparisto/vieraslajiseminaari9.12.2009/6AEAkMHw5/Finlands_national_strategy_on_invasive_alien_species.pdf 7
.www.biodiversidad.gob.mx/v_ingles/country/pdf/Invasive_species_Mexico_dec2010.pdf 8
.www.artsdatabanken.no/Article/Article/133437 9
.www.invasives.org.za/ 10
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الرريبة الرازية لمواق أو موائل مدددة بما في ذل وسائل لتعزيز قدرة النمم اإليكولوجية دلى المقاوموة أو التعوافي مون اوزوات

األنواع الرريبة.

 -29ودلووى وجووه ال،صوووص ددووا مووؤتمر األط وراف المنممووات ذات الصوولة إلووى النموور فووي الم،وواطر المدتملووة المرتبطووة
بواألنواع الرريبووة الرازيوة دلووى التنووع البيولوووجي دنود معالجووة التكيووف مو تريوور المنوا والت،فيووف مون آثوواره وآثوار التجووارة وتدريوور
التجارة واآلثار الناجمة دن ترير است،دام األراضي والزرادة وتربية األديا المائية والدراجة والسياسات واألنشوطة الصودية
واإلنمائية .كما ددا مؤتمر األطراف المنممات ذات الصلة إلى الترلب دلى العقبات التي تعتر إدارة األنواع الرريبة البدرية.
 -51وتوقعووا الدتموواد اتفاقيووة جديوودة لتص وريف ميوواه الصووابورة انضوومت المنممووة البدريووة الدوليووة إلووى مرفووق البيئووة العالميووة
وبرن ووامج األم ووم المتد وودة اإلنم ووائي لتنفي ووذ البرن ووامج الع ووالمي لتصو وريف مي وواه الص ووابورة ( )GloBallastم وون د ووام  3111إل ووى د ووام
 .3112واس ووتمر مش ووروع شو وراكات  GloBallastم وون  3112إل ووى  .3112وم وون  3112إل ووى  3103رك ووز البرن ووامج دل ووى تنفي ووذ
االتفاقية الدولية لمراقبة وتصريف مياه صابورة السفن ورواسبها (اتفاقية  )BWMدون طريوق مسواددة البلودان الناميوة دلوى إجو ار
إصردات قانونية وسياساتية ومؤسسية لتقليل آثار األنواع الرازية المائية المنقولة بالسفن.
 -50ويقووم فريووق االسوتع ار العلمووي والتقنوي التفاقيووة رامسوار بشووأن األ ارضوي الرطبووة داليوا بإدووداد كجوز موون ،طوة دملووه
للفترة  3105-3102دليل دن اإلرشادات المتادة بشأن األ ارضي الرطبة واألنواع الرازية ويستهدف صناع السياسات وموديري
األراضي الرطبة والمجتمعات المدلية.

(ب)

التعاون م االتفاقية الدولية لدماية النباتات

 -53فيموا يتعلوق بالتعواون بوين االتفاقيووة واالتفاقيوة الدوليوة لدمايوة النباتوات ادتموودت اللجنوة المؤقتوة لتودابير الصودة النباتيووة
في دورتها السابعة في دام  3115توصيات شاملة بشوأن اإلجو ار ات الممكنوة العديودة المتعلقوة بالنباتوات التوي تكوون مون األنوواع
الرريبة الرازية وقدمت الددم للمزيد من التعاون (توصية اللجنة رقم  .)ICPM-7/2005ودلى سبيل المثال أدربوت اللجنوة دون
تأييدها لتوضي الفرص المتادة لمعالجة قضايا األنواع الرريبة الرازية التي تكون آفات نباتات (بما في ذل النباتات التوي تكوون
من األنواع الرريبة الرازيوة) فوي إطوار االتفاقيوة الدوليوة لدمايوة النباتوات؛ وتبديود الشوواال إ از التهديودات التوي يتعور لهوا التنووع
البيولوجي والبيئة نتيجة آفات النباتات (بما في ذل النباتات التي تكون من األنواع الرريبة الرازية) ومساراتها دند وضو معوايير
دوليووة جديوودة أو منقدووة لتوودابير الصوودة النباتيووة ومووا ي ورتبط بهووا موون توودابير للصوودة النباتيووة؛ وادراج المسووارات المدتملووة لمن وواع
الرريب ووة الرازي ووة الت ووي تك ووون آف ووات نبات ووات (بم ووا ف ووي ذلو و النبات ووات الت ووي تك ووون م وون األنو وواع الرريب ووة الرازي ووة) كمعي ووار ال،تي ووار
الموضودات واألولويات للمعايير في المستقبل؛ وتعزيز في سوياق مبوادرات المسواددة التقنيوة قودرة البلودان الناميوة دلوى معالجوة
آفات النباتات (بما في ذل النباتات التي تكون من األنواع الرريبة الرازية) التي تهدد البيئة والتنوع البيولوجي.
 -52وفيمووا يتعلووق باألنشووطة التعاونيووة دلووى الصووعيد الوووطني أوصووت اللجنووة المؤقتووة لتوودابير الصوودة النباتيووة فووي دورته وا
السووابعة فووي دووام  3115ب وأن تضووطل األط وراف فووي االتفاقيووة والمنممووات الوطنيووة لدمايووة النباتووات ضوومن ايرهووا باألنشووطة
التالية وتقديم تقرير دن التقدم بشأنها
تعزيووز ق ووانين وسياسووات دمايووة النباتووات ديثمووا يلووزم لتشوومل دمايووة النباتووات البريووة والتنوووع البيولوووجي موون
(أ)
آفات النباتات بما في ذل النباتوات التوي تكوون مون األنوواع الرريبوة الرازيوة؛ وانشوا نموم لإلنوذار بشوأن اآلفوات أو تكييوف الونمم
القائمة إلدراج جمي آفات النباتات؛
تعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق واست،دام المعايير الدوليوة ذات الصولة وتودابير الصودة النباتيوة ذات الصولة
(ب)
للتصوودي للتهديوودات التووي يتعوور لهووا التنوووع البيولوووجي بسووبب األن وواع الرريبووة الرازيووة التووي تكووون آفووات نباتووات بمووا فووي ذل و
النباتات التي تكون من األنواع الرريبة الرازية؛
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اازية؛

(ج)

إيوور اهتمووام ،وواص دنوود إج و ار تدليوول م،وواطر اآلفووات بادتمووال أن تعموول النباتووات المد،لووة كووأنواع اريبووة

( د)

تعزيز الروابط بين السلطات المعنية بدماية البيئة والنباتات والزرادة والو ازرات ذات الصلة؛

(ه)

تدسين التواصل بين نقاط االتصال الوطنية ونقاط االتصال التابعة لرتفاقيات؛

جم معلومات دن اوزوات األنوواع الرريبوة مون آفوات النباتوات بموا فوي ذلو النباتوات التوي تكوون مون األنوواع
(و)
الرريبة الرازيوة وادالوة هوذه المعلوموات إلوى نقواط االتصوال الوطنيوة التابعوة التفاقيوة التنووع البيولووجي للمسواددة فوي رصود التقودم
ندو تدقيق أهداف التنوع البيولوجي.
 -52وفي دين تم وض برنامج دمل مشتر بين أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقية الدوليوة لدمايوة النباتوات واسوتمر
التعوواون الووذي أدى إلووى دوودد موون النتووائج (انموور القسووم  3أدووره) فإن وه يمكوون زيووادة التعوواون دلووى الصووعيد الوووطني دلووى أسوواس
التوصيات الواردة في توصية اللجنة المؤقتة لتدابير الصدة النباتية رقم .ICPM-7/2005

(ج)

فريق االتصال المشتر بين الوكاالت المعني باألنواع الرريبة الرازية

 -55طلب مؤتمر األطراف في الفقرة  2من المقرر  02/2إلى األمين التنفيوذي أن يشوج دلوى النمور األكثور اكتمواال فوي
القضووايا المتصوولة بوواألنواع الرريبووة الرازيووة فووي المدافوول الدوليووة األ،وورى بمووا فووي ذلو موون ،وورل فريووق االتصووال المشووتر التوواب
ودر والشوراكة
التفاقيووة التنوووع البيولوووجي واتفاقيووة األمووم المتدوودة اإلطاريووة بشووأن تريوور المنووا واتفاقيووة األمووم المتدوودة لمكافدووة التصو ّ
التعاونيووة بشووأن الرابووات .كمووا طلووب المزيوود موون التعوواون مو منممووة األاذيووة والز اردووة لممووم المتدوودة؛ ومنممووة الصوودة العالميووة؛
والمنممووة البدريووة الدوليووة؛ واتفاقيووة التجووارة الدوليووة ب واألنواع المهووددة بوواالنق ار ؛ واالتفاقيووة الدوليووة لدمايووة النباتووات؛ والمنممووة
العالمية لصدة الديوان؛ ومنممة الطيران المودني الودولي؛ ومنمموة التجوارة العالميوة واالتفاقيوات والمنمموات األ،ورى ذات الصولة
لوض إرشادات دملية بشأن المناطق األديائية لمديري المواق .
 -52واس ووتجابة له ووذا المق وورر ومو و م ارد وواة المق ووررين  32/2و 2/9أل ووف ش وورع األم ووين التنفي ووذي لرتفاقي ووة ف ووي إنش ووا فري ووق
االتصال المشتر بين الوكاالت المعني باألنواع الرريبة الرازية في دام  3101اسوتنادا إلوى التعواون النواج بوين أموانتي اتفاقيوة
التنوووع البيولوووجي واالتفاقيووة الدوليووة لدمايووة النباتووات .وفووي البدايووة ركووز فريووق االتصووال المشووتر بووين الوكوواالت المعنووي بواألنواع
الرريبة الرازية دلى سد الفجوات ومعالجة أوجه ددم االتساق في اإلطار التنميمي الودولي ولكون يركوز الفريوق اآلن أيضوا دلوى
ددووم بنووا قوودرات األط وراف وأدضووا االتفاقووات ذات الصوولة والتنفيووذ .وتووم تدووديث ا،تصاصووات الفريووق مووؤ ،ار .وتتوووافر تقووارير
11
اجتمادات فريق االتصال المشتر بين الوكاالت المعني باألنواع الرريبة الرازية دلى موقعه دلى اإلنترنت.

(د)

البرامج والشراكات الدولية لددم العمل بشأن األنواع الرريبة الرازية

 -52ددا مؤتمر األطراف أيضا المنممات الدولية إلى وض تودابير ماليوة وتودابير أ،ورى لتعزيوز األنشوطة الراميوة إلوى الدود
مون اآلثوار الضووارة لمنوواع الرريبوة الرازيووة؛ وأقور بمسواهمات دوودد مون المبوادرات بمووا فوي ذلو البرنووامج العوالمي لمنوواع الرازيووة.
وكان البرنامج العالمي لمنواع الرازية ( )GISPشراكة تأسست في دام  0992بهدف دفم التنووع البيولووجي والدفوام دلوى سوبل
العويش البشورية دوون طريوق تقليوول انتشووار وآثوار األنوواع الرريبووة الرازيوة إلووى أدنووى دود .واضووطل البرنووامج العوالمي لمنوواع الرازيووة
بتقييم ووات ترك ووز دل ووى المش ووكلة العالمي ووة لمنو وواع الرازي ووة وأد وود أدل ووة وأدوات للسياسو وات واللو ووائ والوقاي ووة واإلدارة .وبس ووبب نق ووص
األمووال أالوق البرنوامج العووالمي لمنوواع الرازيوة فوي دووام  .3100وال يوزال التعواون وتبوادل المعلومووات قائموا بوين المنمموات التووي
شوواركت فووي البرنووامج العووالمي لمن وواع الرازيووة؛ وأصووبدت العديوود موون المنممووات األدضووا فيووه اآلن جووز ا موون الش وراكة العالميووة
لمعلومات األنواع الرريبة الرازية (انمر القسم  2أدناه).
11

.www.cbd.int/invasive/lg/
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المعلومات واألدوات

 -52ددد مؤتمر األطراف وال سيما في مقررات صادرة في اجتماديه السادس والدادي دشور االدتياجوات مون المعلوموات
واألدوات بما في ذل نمم المعلومات .وفي المقرر  *32/2ددا مؤتمر األطراف إلى إج ار بدوث وتقييمات بشأن جملة أموور
من بينها ،صائص األنواع الرازيوة وضوعف الونمم اإليكولوجيوة والموائول أموام اوزو األنوواع الرريبوة وآثوار تريور المنوا دلوى هوذه
المعلمووات؛ وآثووار األنوواع الرريبووة دلووى التنوووع البيولوووجي؛ وتدليوول أهميووة م،تلووف مسووارات إد،ووال األنوواع الرريبووة الرازيووة؛ واآلثووار
االجتماديوة واالقتصوادية الناشوئة دون األنوواع الرريبوة الرازيوة؛ وتكواليف وفوائود اسوت،دام وسوائل المراقبوة البيولوجيوة لمراقبوة األنوواع
الرريبة الرازية والقضا دليها؛ ومعايير تقييم م،اطر إد،ال أنواع اريبة دلى التنوع البيولوجي دلى المستويات الجينية ومستوى
طرئوق سوليمة بيئيوا لمراقبوة األنوواع الرريبوة الرازيوة وللقضوا دليهوا؛ وسوبل زيوادة قودرة
ا
األنواع ومستوى النمام اإليكولوجي؛ ووض
الوونمم اإليكولوجيووة دلووى المقاومووة أو دلووى اسووترداد العافيووة بعوود تعرضووها لرووزوات األن وواع الرازيووة؛ وأولويووات للعموول التصوونيفي؛
واسو ووت،دام المعو ووارف التقليديو ووة للمجتمعو ووات األصو وولية والمدليو ووة .وطلو ووب مو ووؤتمر األط و وراف أيض و ووا تجمي و و معلومو ووات دو وون هو ووذه
الموضودات.
 -59وف ووي المق وورر نفسو وه ق ووام م ووؤتمر األطو وراف بد ووث األطو وراف والمنمم ووات ذات الص وولة دل ووى إد ووداد واتاد ووة أدوات تقني ووة
ومعلومووات ذات صوولة لووددم جهووود منو األنوواع الرريبووة الرازيووة والتبكيوور بكشووفها ورصوودها و/أو استئصووالها و/أو مراقبتهووا وطلووب
إلوى األموين التنفيوذي ددوم إدوداد ونشور هوذه األدوات مون ،وورل جملوة ط ارئوق منهوا جمو ونشور د ارسوات الدالوة؛ وتجميو واتادووة
قووائم بوواإلج ار ات ال،اصووة بتقييم/تدليوول الم،وواطر وتدليوول المسووارات؛ وتدديوود وجوورد ال،ب ورات المت ووافرة ذات الصوولة بمن و األن وواع
الرريبوة الرازيوة والكشوف المبكور دنهوا والتدوذير بشوأنها والقضوا دليهوا و/أو مراقبتهوا واصورح الونمم اإليكولوجيوة والموائول التوي
تعرضت للرزو؛ وتطووير قوادود بيانوات وتيسوير دصوول جميو البلودان دلوى هوذه المعلوموات بموا فوي ذلو إدوادة المعلوموات إلوى
بلدان المنشأ دبر جملة آليات منها آلية ارفة تبادل المعلومات؛ وتطوير نمم لإلبر دن داالت الرزو الجديودة لمنوواع الرريبوة
وانتشار األنواع الرريبوة فوي منواطق جديودة .وطلوب تجميو د ارسوات الدالوة والودروس المسوتفادة وأفضول الممارسوات لتنفيوذ المبوادا
التوجيهية بشأن موضودات مدددة في الفقرتين  05و 02من المقرر  2/9با .
 -21وفي اجتماده الدادي دشر طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يقوم بالتعاون م المنمموات الدوليوة ذات
الصوولة بإدووداد مجمودووة أدوات دمليووة وايوور ملزمووة لمط وراف تتعلووق بتطبيووق المعووايير والمبووادا التوجيهيووة والتوصوويات الدوليووة
القائمة للتصدي للم،اطر المرتبطوة بإد،وال األنوواع الرريبوة وادارة المسوارات لمنو د،ولهوا وانتشوارها مون أجول تدقيوق الهودف 9
موون أهووداف أيشووي للتنوووع البيولوووجي وردووب أيضووا بعموول المرفووق العووالمي لمعلومووات التنوووع البيولوووجي لتدسووين التشووريل البينووي
لقوادد البيانات والشبكات دلى اإلنترنت وتيسير است،دام المعلومات الرزمة إلج ار تقييمات الم،اطر و/أو األثر.
 -20وباإلضافة إلى ذل قرر مؤتمر األطراف في المقرر ( 2/00الفقرة  22من القسم ها بشأن التعاون في مجوال التنووع
البيولوجي وتنمية السويادة) اسوتع ار تطبيوق المبوادا التوجيهيوة المتعلقوة بوالتنوع البيولووجي وتنميوة السويادة فوي اجتمادوه الثواني
دشور .وفيمووا يتعلوق باسووتع ار هووذه المبوادا التوجيهيووة شوجعت المنمموة العالميووة للسويادة التابعووة لممووم المتدودة واتدوواد النقوول
الجوي الدولي والمنممات الدولية األ،رى ذات الصلة دلى تعزيز التثقيف والتودية العامة دلوى سوبيل المثوال مون ،ورل وضو
مدونات الممارسة فيما يتعلق بدور السيادة كمسار إلد،ال وانتشار األنواع الرريبة الرازية (الفقرة  50من المقرر .)32/2

 -23وتووم إنشووا دوودد موون اآلليووات لتبووادل المعلومووات تتنوواول الطلبووات ال وواردة أدووره .وشوورع األمووين التنفيووذي بالتعوواون م و
مقدمي قوادد بيانات األنواع الرريبة الرازية في تنفيذ أنشطة بشأن الشراكة العالمية لمعلومات األنواع الرريبة الرازيوة (.)GIASI
ومنذ االجتماع الدادي دشر لمؤتمر األطراف قام متدف التاريخ الطبيعي (لندن) بددم من فريق األ،صائيين المعني بواألنواع
الرازية لرتداد الدولي لدفم الطبيعوة والمووارد الطبيعيوة وبمعلوموات مرتودة مون المسوت،دمين ودلقوة دمول تقنيوة دقودت فوي دوام
 3102وبمساددة من أدضا الفريق العامل المعني ببوابة المعلومات بتشريل بوابة معلوموات تشورير كوامر لوددم األطوراف فوي
جهودها الرامية إلى تدقيق الهدف  9من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي .وتوفر البوابة الوصول إلى موارد قائموة دلوى اإلنترنوت
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موون أدضووا ش وراكة  GIASIوايوورهم؛ والمؤلفووات العلميووة؛ والمعلومووات اإليكولوجيووة والبيولوجيووة والمتعلقووة بالتسووميات ومعلومووات
أ،رى دن األنواع المعروف أو المشتبه في أنها اازية؛ ومرفق للمنتديات لتمكين المناقشوات بوين المسوت،دمين والشوركا  .ويتووافر
داليا من ،رل البوابة تجمي لدراسات الدالة والدروس المستفادة وأفضل الممارسات.

 -22وجمع وت ش وراكة  GIASIمعلومووات بشووأن األن وواع الرريبووة الرازيووة موون أكثوور موون  011بلوود وبيانووات موون ،ب و ار البلوودان
يدتفم بهوا فريوق األ،صوائيين المعنوي بواألنواع الرازيوة لرتدواد الودولي لدفوم الطبيعوة والمووارد الطبيعيوة .وسويم إد،وال نموام قابول
للتشووريل البينووي للبدووث فووي سووجل دووالمي لمن وواع المد،لووة والرازيووة ( )GRIISوللوصووول مباشوورة إلووى قوادوود بيانووات الشووركا فووي
االجتمو و وواع الثو و وواني دشو و وور لمو و ووؤتمر األط و و وراف فو و ووي أكتوبر/تش و و ورين األول  .3102ويقو و وووم المرفو و ووق العو و ووالمي لمعلومو و ووات التنو و وووع
البيولوجي ( )GBIFفي الوقت الدالي بتنسيق هذه الشراكة.
 -22ودلووى الصووعيد اإلقليمووي هنووا دوودد موون المبووادرات التووي تجم و وتتبووادل المعلومووات موون ،وورل اإلنترنووت دوون األن وواع
الرريبة المد،لة واألنواع الرريبة الرازية المعروفة .وهنا شبكات للمعلومات في األمريكتين (مثول شوبكة معلوموات الرازيوة األنوواع
 )I3N12 IABINوفووي منطقووة آسوويا والمدوويط الهووادا و(مثوول شووبكة منطقووة آسوويا والمدوويط الهووادا لمن وواع الرازي وة فووي الرابووات
 13 APFSINأو شووبكة الوونمم اإليكولوجيووة الجزريووة فووي المدوويط الهووادا المعرضووة لل،طوور  14)PIERوفووي أوروبووا (مثوول شووبكة
جرد األنواع الرريبة الرازية ألوروبا  15 DAISIEوالشبكة األوروبية بشأن األنواع الرريبة الرازية  16)NOBANISتعمول بشوكل
دائم لتدديث المعلومات المتعلقة باألنواع الرريبة الرازية.
 -25ودلووى الصووعيد العووالمي يرطووي تجمي و األن وواع الرازيووة CABI 17أكثوور موون  0 511نوووع موون األن وواع الرريبووة والرازيووة.
وت،ووزن فووي قادوودة البيانووات العالمي وة لمن وواع الرازيووة 18لفريووق األ،صووائيين المعنووي بوواألنواع الرازيووة التوواب لرتدوواد الوودولي لدفووم
الطبيعووة والم ووارد الطبيعيووة داليووا  22 921سووجر بشووأن دوواالت ،اصووة بعوودد  291نودووا موون األن وواع الرازيووة التووي تووؤثر بشووكل
،اص دلى التنوع البيولوجي .وأمهرت شبكة  DAISIEأنه توم إد،وال بالفعول  03 033نودوا اريبوا وتتسوبب  05فوي المائوة مون
هذه األنواع الرريبة تقريبوا فوي أضورار اقتصوادية و 05فوي المائوة منهوا تضور بوالتنوع البيولووجي فوي منطقوة أوروبوا األوسو نطاقوا.
وقد تشير هذه اإلدصا ات إلى أن ددد األنواع الرريبة التي تق بالفعل ،ارج نطاق الطبيعة والموزدوة دوول العوالم مون المدتمول
أن يقدر ببض دشرات إلى مئات اآلالف من األصناف .وتبين قوادد البيانات اإلقليمية والعالمية المتادة للجمي المذكورة أدوره
أن أنوادا اريبة اازية في العديد مون المجمودوات التصونيفية قود أد،لوت بالفعول دون طريوق التجوارة الدوليوة بموا فوي ذلو التجوارة
اإللكترونية.
 -22وف ووي إط ووار الشووراكة  GIASIت ووم إد ووداد تص وونيف لمس ووارات اإلد،ووال واالنتش ووار باسووت،دام بيان ووات مسووتمدة م وون قاد وودة
البيان ووات العالميو وة لمنو وواع الرازي ووة وتجميو و األنو وواع الرازي ووة  CABIو NOBANISو DAISIEفض وور د وون قائم ووة م وون األنو وواع
ومعلومووات دوون مسوواراتها لووبع المسووارات الم،تووارة .ويقوووم بدفووم هووذا الم وورد للمعلومووات موون قبوول فريووق األ،صووائيين المعنووي
باألنواع الرازية لرتداد الدولي لدفم الطبيعة والموارد الطبيعية .وأدد األمين التنفيذي م األ،ذ بعين االدتبار هذه المعلوموات
قائمووة أوليووة بوأكثر المسووارات شوويودا إلد،ووال األنوواع الرريبووة الرازيووة والمعووايير المقتردووة لتدديوود أولوياتهووا ودووددت مجمودووة موون
األدوات القائم و ووة الت و ووي يمك و وون اس و ووت،دامها إلدارة أو تقلي و وول إل و ووى أدن و ووى د و وود الم ،و وواطر المرتبط و ووة به و ووذه المس و ووارات ف و ووي الوثيق و ووة
.UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1
12
13
14
15
16
17
18

.www.i3n.org.

.http://apfisn.net

.www.hear.org/pier

.www.europe-aliens.org
.www.nobanis.org
.http://www.cabi.org/isc
.http://www.issg.org/database/welcome
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وباإلضووافة إلووى ذل و

وار مفاهيمي وا لتصوونيف األن وواع الرريبووة وفقووا لدجووم أثرهووا
أدوود ال،ب و ار فووي دلووم أديووا الرووزو إطو ا

البيئوي .وينطبووق هوذا اإلطووار التصوونيفي دلوى مسووتويات م،تلفوة موون التعقيوود اإليكولووجي والنطاقووات المكانيوة والزمنيووة الم،تلفووة.
ويمكوون أن يعموول اإلطووار بمثابووة أداة لتدديوود أولويووات نتووائج رسووم  ،ورائط أكثوور المسووارات شوويودا إلد،ووال وانتشووار األن وواع الرريبووة
الرازية الوارد وصفها في الفقرة السابقة.
إطار موددا للرزوات البيولوجية يدمج السمات الرئيسوية
ا
 -22وفيما يتعلق بأدوات وصف دملية الرزو توفر دراسة 20دديثة
ألكثر أطر الرزو شيودا من ديث االست،دام في نموذج مفاهيمي وادد يمكون تطبيقوه دلوى جميو الروزوات التوي تدودث بوسواطة
اإلنسان.
 -29واستجابة للفقرة  02من المقرر  32/00جمعت األمانة أفضل الممارسات من األطراف؛ والمعايير واإلرشادات الدولية
ذات الص وولة ب وواألنواع الرريب ووة الرازي ووة؛ وأدوات تقي وويم الم ،وواطر؛ والمو وواد التدريبي ووة الت ووي أد وودها البرن ووامج الع ووالمي لمنو وواع الرازي ووة
والمنممات األ،رى .وأتيدت المعلومات في دلقات دمل بنا القدرات التي نممتهوا األمانوة وفوي كشو إدرموي فوي مكوان انعقواد
االجتماع الساب دشر للهيئة الفردية ويمكن الوصول إليها دون طريوق موقو االتفاقيوة دلوى اإلنترنوت .ايور أن هنوا داجوة إلوى
المزيد من العمل إلج ار معالجة كاملة للعديد من القضايا المدرجة في الفقرتين  59و 21أدره.
 -21وبدلووول االجتموواع الثوواني دشوور لمووؤتمر األط وراف سوويتم إدووداد مجمودووة أدوات دمليووة وايوور ملزمووة لمط وراف تتعلووق
بتطبيووق المع ووايير والمب ووادا التوجيهيووة والتوص وويات الدولي ووة القائمووة للتص وودي للم ،وواطر المرتبطووة بإد ،ووال األنو وواع الرريب ووة وادارة
المسارات لمن د،ولها وانتشارها استنادا إلى المعلومات التي تم جمعها .وستتاح األدوات في أشوكال م،تلفوة بموا فوي ذلو ودودة
تعلم إلكتروني في الوقت المناسب.

-6

االتصال والتثقيف والتوعية العامة

 -20طل ووب م ووؤتمر األطو وراف ف ووي الفقو ورة  32م وون المق وورر  *32/2إل ووى األم ووين التنفي ووذي تدديو ود العوائ ووق العلمي ووة والتقني ووة
واإلدرميووة الرئيس ووية الت ووي تعت وور تنفي ووذ اإلجو و ار ات ذات األولوي ووة دلو وى الصو وعيدين ال وووطني واإلقليم ووي واد ووداد بالشو وراكة مو و
األطراف ذوي الصلة والبلدان والمنممات ذات الصلة دلول لتل العوائق.

 -23وقووام مووؤتمر األطوراف بتشووجي األطوراف والدكومووات األ،وورى فووي الفقورة  02موون المقوورر  02/2دلووى زيووادة االتصووال
والتوديووة العامووة بشووأن اآلثووار البيئيووة واالجتماديووة واالقتصووادية إلد،ووال األن وواع الرريبووة الرازيووة وفقووا للمبوودأ التوووجيهي  .2وفووي
المقوورر  2/9بووا ددووا األط وراف والدكومووات األ،وورى والمنممووات ذات الصوولة إلووى ددووم ب ورامج التوديووة دلووى جمي و المسووتويات
لصناع القرار والممارسوين فوي قطادوات الميواه العذبوة والبيئوة البدريوة والبريوة وال سويما الز اردوة وتربيوة األديوا المائيوة والد ارجوة
وفي تجارة مداصيل البستنة وتجارة الديوانات األليفة وبشكل أدم في قطادات النقل والتجارة والسفر والسيادة.
 -22وفووي المقوورر نفس وه طلووب مووؤتمر األط وراف إلووى األمووين التنفيووذي أن يعوود بالتعوواون م و المنممووات ذات الصوولة م وواد
تدريبيووة لووددم التوديووة .واضووافة إلووى ذلو طلووب إلووى األمووين التنفيووذي فووي الفقورة  02موون المقوورر  32/00استكشوواف منهجيووات
لدف ووز التودي ووة وتش ووجي التعل وويم وتولي وود المعلوم ووات د وون األنو وواع الرريب ووة الرازي ووة لطائف ووة دريض ووة م وون الجمه ووور بم ووا ف ووي ذلو و
المجتمعات األصلية والمدلية ودامة الجمهور وأصداب المصلدة اآل،رين.

Blackburn, T.M., Essl, F., Evans, T., Hulme, P. E., Jeschke,, J. M., Kühn, I., Kumschick, S., Markova, Z., 19
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
Blackburn, T. M., Pzsek, P., Bacher, S., Carlton, J.T., Duncan, R. P., Jarosik, V., Wilson, J. R. U. and Richardson, 20
D. M., A proposed unified framework for biological invasions, Trends in Ecology and Evolution 26 (2011), 333.339
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واستجابة لهذا المقرر ددا األمين التنفيذي م،تلف الشبكات و،ب ار الشراكة العالمية لمعلومات األنوواع الرازيوة الرريبوة

إلى تبادل المعلومات والممارسوات الجيودة .ودرضوت المعلوموات فوي بعو دلقوات دمول بنوا القودرات التوي نممتهوا األمانوة وفوي
األكشا اإلدرمية في مكان انعقاد االجتماع الدادي دشر لمؤتمر األطراف واالجتماع الساب دشر للهيئة الفردية.

 -25ولم يتدقق تقدم يذكر في تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف فيما يتعلق باالتصال والتثقيف والتودية العامة بشوأن الم،واطر
المرتبطة بإد،ال األنواع الرريبة الرازية .وقد تكون هنا داجوة إلوى جهوود إضوافية لزيوادة ودوي داموة الجمهوور والقطادوات ذات
الصوولة .وبمووا أن القسووم  3أدووره يشووير إلووى أن م،وواطر إد،ووال األن وواع الرريبووة الرازيووة موون ،وورل اإلااثووة فووي دوواالت الط ووارا
والمعونووة واالسووتجابة والمسوواددة اإلنمائيووة الدوليووة لووم تعووالج دتووى اآلن يمكوون أن يكووون مدووور هووذه األنشووطة أيضووا المزيوود موون
التدابير لزيادة االتصال والتثقيف والتودية العامة.

-7

أنشطة بناء القدرات والتنفيذ

 -22إلووى جانووب المبوودأ التوووجيهي  9بشووأن التعوواون بمووا فووي ذلو بنووا القوودرات طلووب مووؤتمر األطوراف االضووطرع بأنشووطة
بنا القدرات في الفقرات من  20إلى  22من المقرر  *32/2والفقرات من  2إلى  2من المقرر  32/2والفقورة  00مون المقورر
 2/9ألف والفقرة  09من المقرر  .32/00وفي دين ينبري أن تهدف تدابير بنوا القودرات بشوكل دوام إلوى ددوم األطوراف فوي
تدقيق الهدف  9من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي فقد تناولت طلبات معينة إدداد أدوات لتعزيز قدرات سولطات مراقبوة الدودود
والسلطات الم،تصة األ،رى من أجل تدديد األنواع الرريبة الرازية أو األنوواع الرريبوة الرازيوة المدتملوة ولتقيويم الم،واطر وات،واذ
ال،ط ووات الرزمووة إلدارة أو تقليوول إلووى أدنووى دوود التوووطين واالنتشووار ولرسووتجابة الس وريعة وتنفيووذ توودابير اإلدارة بمووا فووي ذل و
المراقبة والقضا دلى األنواع الرريبة الرازية ذات األولوية.
 -22وطلووب أن تووتم بنووا القوودرات دلووى الصووعد دون اإلقليميوة واإلقليميوة والعالميوة لتعزيووز االتسوواق والووددم المتبووادل للتوودابير.
وطلب إلى أدضا فريق االتصال المشتر بين الوكاالت المعني باألنواع الرريبة الرازية ددم أنشطة بنا القدرات.
-22

واستجابة لهذه الطلبات نمم األمين التنفيذي بالتعاون م الشركا

سلسولة مون دلقوات العمول اإلقليميوة لبنوا القودرات

لددم األطراف في تدقيق الهدف  9من أهوداف أيشوي للتنووع البيولووجي .ودقودت دلقوات دمول بوين نوفمبر/تشورين الثواني 3100
وديسمبر/كانون األول  3102في مونتلاير كنودا لمجمودوة دول أمريكوا الرتينيوة ومنطقوة الكواريبي؛ ونيروبوي كينيوا لدلقوة دمول
دون إقليميووة للبلوودان األفريقيووة الناطقووة باللرووة اإلنكليزيووة؛ وبووانكو تايلنوود لشوورق وجنوووب شوورق آسوويا؛ ودبووي اإلمووارات العربيووة
المتددة للمنطقة العربية؛ وداكار السنرال لررب ووسط أفريقيا؛ وسراييفو البوسنة والهرس ألوروبا الوسطى والشرقية.
 -29وتشمل أنشطة بنا القدرات ذات الصلة التي اضطل بها الشركا دلى برنامج لتنمية القدرات في مجال تصوريف ميواه
الصابورة (برنامج  GloBallastفي الفترة  )3112-3111للمنممة البدرية الدولية وبرنامج األمم المتددة اإلنمائي ومرفوق البيئوة
21
العالميووة؛ ودلقووة د ارسووية بشووأن التجووارة الدوليووة واألن وواع الرريبووة الرازيووة (جنيووف سويس و ار يولي وه/تموز  )3103وهنووا د ارسووة
واداطة 22متعلقتان بالدلقة الد ارسوية دلوى اإلنترنوت؛ ودلقوة دمول لبنوا القودرات سوتنممها اتفاقيوة رامسوار بشوأن األ ارضوي الرطبوة
بالتعوواون مو مركووز رامسووار اإلقليمووي فووي أكتوووبر/تش ورين األول  3102فووي تشووانروون جمهوريووة كوريووا لنقوواط االتصووال الوطنيووة
ونقاط االتصال الوطنية لفريق االستع ار العلمي والتقني من المقرر أن تتناول جملة أمور من بينها اإلرشادات المسوت،دمة فوي
آسيا لمن األنواع الرريبة الرازية والقضا دليها ومراقبتها وادارتها.
 -21ونفذ برنامج األمم المتددة للبيئة مشرودا مدته أرب سنوات في إثيوبيا واانا وأوانودا وزامبيوا بشوأن إ ازلوة الدوواجز التوي
تدول دون إدارة النباتات الرازية في أفريقيا بتمويل من مرفق البيئة العالمية ( )GEFفي الفترة .3119-3115

21
22

.www.standardsfacility.org/Files/IAS/STDF_IAS_EN.pdf
.www.standardsfacility.org/Files/Briefings/STDF_Briefing_No9_EN_web.pdf
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وأدوودت دكومووة نيوزيلنوودا وفريووق األ،صووائيين المعنووي بوواألنواع الرازيووة والبرنووامج العووالمي لمن وواع الرازيووة وايوورهم موون

الشركا مبادرة تعاونية دولية بشأن األنواع الرريبة الرازية الموجودة في الجزر .وتم إطرق المبادرة في دام  3113دقب ددوات
مون البلوودان الجزريوة والبلوودان التووي بهوا جووزر لبوذل المزيوود موون الجهوود إلدارة األنوواع الرازيوة .وتهوودف المبووادرة إلوى تيسووير التعوواون
وتعزيز القدرة دلى من وادارة األنواع الرازية في الجزر ودققت تقدما فوي تعزيوز شوبكات األنوواع الرازيوة مون ،ورل المشواركة فوي
العمل وددم األنشطة وتبادل المعلومات مون ،ورل قادودة البيانوات العالميوة لمنوواع الرازيوة ( )GISDوتووفير الوددم التقنوي بموا
في ذل استع ار النم ار لمشاري دلوى أر الواقو ورفو مسوتوى الوودي بآثوار األنوواع الرازيوة دلوى التنووع البيولووجي الجوزري
23
وسبل العيش وفرص إدارتها ضمن ايرها.

ثالثا -اعتبارات لمزيد من العمل بشأن األنواع الغريبة الغازية
-1

لمحة عامة عن الحالة واالتجاهات والتحديات

 -23يشووير مشووروع الوثيقووة التقنيووة بشووأن الهوودف  9موون أهووداف أيشووي للتنوووع البيولوووجي الووذي تسووتند إليووه الطبعووة الرابعووة موون
نشورة التوقعووات العالميووة للتنوووع البيولوووجي بإيجوواز إلووى أن دووددا قلووير جودا موون الوونمم اإليكولوجيووة داليووا ،اليووا موون األنوواع الرريبووة
والرزوات مستمرة بمعدل اير مسبوق .كما يشوير دلوى سوبيل المثوال إلوى أن دودد األنوواع الرريبوة الرازيوة فوي أوروبوا (موثر فوي
البدر المتوسوط والثودييات والميواه العذبوة) زاد بنسوبة  22فوي المائوة بوين دوامي  0921و 3112وأن األرقوام فوي الصوين وأمريكوا
الشوومالية زادت أيضووا وأن نسووبة نجوواح اووزوات الفقاريووات فووي أوروبووا وأمريكووا الشوومالية قوودرها  51فووي المائووة موون جمي و األن وواع
الرريبة المد،لة وأن  51في المائة من األنواع المد،لة انتشرت.
 -22ودلى الصعيد العالمي لم ي،لص إلى وجود أي تدسن فيما يتعلق بضرط األنوواع الرريبوة الرازيوة منوذ تقريور التوقعوات
العالمية للتنوع البيولوجي السابق .ودلى الرام من تدقيق تقدم ملدوم فوي بعو المنواطق (دلوى سوبيل المثوال نجواح استئصوال
أكثر من  222نودا من األنواع الفقارية الرريبة في الجزر دول العالم مقارنة بدواالت فشول دوددها  22دالوة فقوط) فوإن التطوور
السري في التجارة والنقل وزيادة دجمهما سيؤدي إلى د،ول أنواع اريبة اازية في مناطق جررافية وبيولوجية جديودة إذا لوم تت،وذ
أي تودابير .ولوذل فوإن األنشووطة المضوطل بهوا ال توزال ايور كافيوة لضومان التدقيووق الكامول للهودف  9موون أهوداف أيشوي للتنوووع
البيولوجي و،اصة فيما يتعلق بتنفيذ إج ار ات لمكافدة األنواع الرازية.
 -22وأشار مشروع الوثيقة التقنية إلى أنه في دين تم تدديد دشرات اآلالف من األنواع الرريبة واآلالف الرازية منها فوإن
هنووا بعو المشوواكل دووول تعريووف ،صووائص األنوواع الرريبووة الرازيووة وتتطلووب قضووايا الفووارق الزمنووي بووين إد،ووال األنوواع الرريبووة
وآثارها أيضا اهتماما أكبر .ويوصى بأن تركز الجهود الجديدة دلى السمات واآلثار وتقييم الم،اطر دلى نطاق دالمي.
 -25وأفيد كوذل بوأن تدديود المسوارات قود تدسون بشوكل كبيور دلوى مودار السونوات الماضوية دلوى الورام مون أن الكثيور مون
المؤلفات الموجودة تركز بصفة دامة دلى بع المناطق أو األصناف أو األسواق.
 -22وأشار مشروع الوثيقوة التقنيوة بإيجواز إلوى أن هنوا أمثلوة دلوى سياسوات األمون البيولووجي المعتمودة دلوى أسواس تودابير
الدجوور الصوودي دلووى الدوودود .ايوور أن األدووداد الكبي ورة موون األن وواع الرريبووة الرازيووة وتكلفووة إد،ووال توودابير صووارمة بشووأن األموون
البيولوجي دفعت العديد من البلدان إلى ادتماد سياسات تركز دلى تنميم أو دمر األنواع الرريبة الرازية ذات األولوية المدددة
دلووى أسوواس تدليوول الم،وواطر المدتملووة موون ديووث توطينهووا وآثارهووا دلووى التنوووع البيولوووجي .وتشووتمل المعووايير األ،وورى المسووت،دمة
ال،تيار تدابير مراقبة أو استئصال األنواع تشمل الجدوى واالستدامة والفعالية مون ديوث التكلفوة ولكون يتعوين إدراج دوامول أ،ورى
أيضا (مثل التعر لترير المنا ).

23

.www.issg.org/cii
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وتفيد التقارير أيضا بأن تدابير المراقبة أو االستئصوال إلدارة األنوواع الرريبوة الرازيوة قود زادت بشوكل ملدووم مو مورور

-22

ويوصى بات،اذ اإلج ار ات التالية من أجل تيسير تدقيق الهدف  9من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

الوقت بما في ذل لمنواع التي كانت تعتبر دتى وقوت قريوب مون المسوتديل استئصوالها ولكون ال توزال هنوا فجووات كبيورة فوي
البيانات .وال تزال الزيادة في ددد األنواع المد،لة جديدا أكبر بكثيور مون دودد األنوواع التوي توم استئصوالها مموا يشوير إلوى الداجوة
إلى المزيد من الجهود فيما يتعلق بتدابير من الد،ول والتوطين .ويعزى تزايد معدالت توطين األنواع الرريبة الرازية بدرجة كبيرة
إلى زيادة معدل إد،ال األنواع المرتبطة بزيادة التجارة الدولية والكثافة البشرية.
إدووداد مووارد إدرميووة دالميووة دوون األنوواع الرريبووة الرازيووة بالمجووان لتدديوود أولويووات األنوواع الرازيووة ومسوواراتها
(أ)
لإلدارة من ،رل شراكة بين ال،ب ار والدكومات؛
تدديوود أولويووات المسووارات الرئيسووية ل وإلدارة مثوول تجووارة النباتووات والديوانووات الديووة والنوواقرت/السووفن واألن وواع
(ب)
المنقولة ،لسة لمن وتقليل إلى أدن دد م،اطر توطن وانتشار األنواع الرريبة الرازية؛
(ج)

وض وتنفيذ تدابير للكشف المبكر واالستجابة السريعة؛

إدداد أدوات لددم القرار مثل تدليل الم،اطر وتدليل التكاليف والمناف ذات الصلة بواألنواع الرريبوة الرازيوة
( د)
لتطبيق تدابير اإلدارة بكفا ة م األ،ذ بعين االدتبار التعقيد بسوبب تريور المنوا وتريور اسوت،دام األ ارضوي اللوذين قود يؤديوا إلوى
تفاقم الرزوات البيولوجية؛
الدووث دلووى اتبوواع نهووج متكاموول فووي تطبيووق التوودابير المتعلقووة بواألنواع الرريبووة الرازيووة واآلفووات واألمو ار
(ه)
المناطق الواقعة قبل وبعد الددود.
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فووي

التقدم في تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف بشأن األنواع الغريبة الغازية

 -29دسووبما نوووقش فووي القسووم ثانيوا أدووره قوودم مووؤتمر األط وراف إرشووادات واف ورة بشووأن التصوودي للم،وواطر المرتبطووة بإد،ووال
األنواع الرريبة الرازية دلى التنوع البيولوجي .وباإلضافة إلى ذل أدد ددد من األدوات والمعايير ذات الصلة مون قبول صوكو
ومنممووات أ،وورى وال سوويما االتفاقيووة الدوليووة لدمايووة النباتووات والمنممووة العالميووة لصوودة الديووان .ايوور أن اإلرشووادات والمعووايير
القائمة قد ال تبدو قابلوة لرسوت،دام بسوهولة بالنسوبة لجميو األطوراف .وبالتوالي فوإن إدوداد دليول لمقوررات موؤتمر األطوراف القائموة
بش ووأن األن وواع الرريبووة الرازي ووة واإلرشووادات والمعووايير ذات الص وولة التووي وضووعتها المنممووات األ ،وورى ذات الص وولة دلووى الند ووو
المطلوب في الفقرة  02من المقرر  5/9يمكن أن يكون من أولويات العمل في المستقبل.
 -91وباإلض ووافة إل ووى ذلو و يتعووين فه ووم المس ووارات الم،تلف ووة المرتبطووة باألنش ووطة العس ووكرية؛ واإلااثووة ف ووي د وواالت الطو ووارا
والمعونووة واالسووتجابة والمسوواددة اإلنمائيووة الدوليووة بشووكل أفضوول وبووذل جهووود للتصوودي لهووا .ودتووى اآلن بووذلت جهووود ايوور كافيووة
للتصدي لهذه الم،اطر.
 -90وفيما يتعلق بالتعاون الدولي يوفر فريق االتصال المشتر بوين الوكواالت المعنوي بواألنواع الرريبوة الرازيوة منتوديا فعواال
لتيسووير سوود الفجووات ومعالجووة أوجووه دوودم االتسوواق فووي اإلطووار التنميمووي الوودولي بشووأن األنوواع الرريبووة الرازيووة .ايوور أنوه ال توزال
هنوا إمكانيوات لزيوادة التعوواون دلوى الصوعيد الودولي فيمووا يتعلوق باتفواقيتي ريووو األ،وريين وال سويما فوي سووياق تودابير التكيوف مو
تريور المنووا واسووتعادة النمووام اإليكولوووجي .وباإلضووافة ذلو يمكوون أن يووولي فريووق االتصووال المزيوود موون االهتمووام بوواألنواع الرريبووة
الرازية في البيئات المائية بما في ذل النمم اإليكولوجية البدرية.
 -93ويمكن تعزيز زيادة التعاون بوين نقواط االتصوال الوطنيوة التفاقيوة التنووع البيولووجي والمنمموات الوطنيوة لدمايوة النباتوات
بشووأن األنشووطة الموصووى بهووا فووي التوصووية  ICPM-7/2005للجنووة المؤقتووة لتوودابير الصوودة النباتيووة موون أجوول تدقيووق اإلمكانووات
الكاملة لآلليات المتادة في إطار االتفاقية الدولية لدماية النباتات.
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-92

وفيما يتعلق باألدوات والتدابير المدددة يمكن أن تشج األطوراف دلوى االسوتفادة الكاملوة مون األدوات المتادوة لتدديود

األنو وواع ذات األولوي ووة للمراقب ووة واإلدارة واالستئص ووال والمع ووايير المتاد ووة لتدلي وول الم ،وواطر والت وودابير المتاد ووة للرص وود والمراقب ووة
واالستئصووال فووي الموقو الطبيعووي بمووا فووي ذلو المراقبووة البيولوجيووة مو االدتياطووات المناسووبة .ويمكون اسووت،دام توسوويم داويووات
أ،طار مدتملة دلى التنوع البيولوجي كأداة لعر نتائج تقييم الم،اطر.
ا
الكائنات الدية بوصفها
 -92ويمكوون إدووداد أدوات جديوودة للمسوواددة فووي صوون الق ورار وتدديوود األولويووات مثوول أدوات تدليوول تكوواليف ومنوواف توودابير
اإلدارة م و إرشووادات مناسووبة بشووأن المووروف البيولوجيووة والجررافيووة واألوضوواع الوطنيووة .وباإلضووافة إلووى ذل و يمكوون أن تووددم
ال،وودمات الس وريعة لتدديوود األن وواع (مثوول التشووفير العمووودي للدم و النووووي ألصووناف م،تووارة) سوولطات مراقبووة الدوودود وأصووداب
المصوولدة فووي الميوودان بالكشووف المبكوور دوون األن وواع الرريبووة الرازيووة .ودووروة دلووى ذل و م و زيووادة التركيووز دلووى اسووتعادة الوونمم
اإليكولوجية في إطار االتفاقية لددم الهدف  05من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وتمشيا مو المقورر  02/00قود تكوون هنوا
داجووة إلووى المزيوود موون األدوات واإلرشووادات إلدراج مراقبووة واستئصووال األن وواع الرازيووة فووي اسووتراتيجيات و،طووط وب ورامج اسووتعادة
النمام اإليكولوجي.
 -95ويلوزم بوذل جهوود كبيورة فيموا يتعلووق برفو الوودي بالم،واطر المرتبطوة بإد،وال األنوواع الرريبوة الرازيوة .وهنوا داجوة إلووى
بذل جهود لمواصلة تثقيف دامة الجمهور دن هذه الم،اطر .ويمكن للدمرت دلى سبيل المثال أن تبين آثار األنوواع الرريبوة
الرازية دلى األنواع الرائدة أو الكاريزمية وأماكنها .ويمكن تشجي المجتمعات األصلية والمدلية والعلما الموواطنين دلوى اإلبور
بشكل أكثر انتماما دن وجود األنواع الرريبة من أجل تيسير الكشف المبكر واالستجابة السريعة واالستئصال.
 -92وباإلضافة إلى ذل ينبروي ألنشوطة التوديوة أن تسوتهدف المجتمو اإلنموائي مون أجول ددوم منو إد،وال األنوواع الرريبوة
الرازية من ،رل اإلااثة في داالت الطوارا والمعونة واالستجابة والمساددة اإلنمائية الدولية.
 -92ودروة دلى ذل يمكن أن تسادد زيادة التعاون بين المعاهد التصنيفية وقطاع البيئة دلوى التصودي لم،واطر الدمايوة
ايوور المقصووودة لمن وواع الرريبووة الرازيووة وأوجووه دوودم االتسوواق فووي المصووطلدات التووي تزيوود موون تفوواقم الم،وواطر المرتبطووة بإد،ووال
األنواع الرريبة الرازية.

رابعا -التوصية المقترحة
 -92توصووي الهيئووة الفرديووة للمشووورة العلميووة والتقنيووة والتكنولوجيووة بوأن يعتموود مووؤتمر األط وراف فووي اجتمادووه الثوواني دشوور
العناصر التالية في مقرراته المتصلة بالمزيد من اإلرشادات لددم تنفيذ الهدف  9من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

إن مؤتمر األطراف
يدث األطراف ويددو الدكومات األ،رى والمنممات ذات الصولة إلوى االدتوراف بواألنواع الرريبوة كم،واطر
-0
مدتملة للتنوع البيولوجي وصدة اإلنسان والتنمية المستدامة؛
يردووب بإقامووة الشووراكة العالميووة لمعلومووات األن وواع الرريبووة الرازيووة ويسوولم م و التقوودير بمس وواهمات أدضووائها
-3
للوصول دالميا إلى معلومات موددة ومجانية ومفتودة دن األنواع الرريبة الرازية والمسارات؛
يووددو فريووق األ،صووائيين المعنووي بوواألنواع الرازيووة لرتدوواد الوودولي لدفووم الطبيعووة والمووارد الطبيعيووة والشووركا
-2
التقنيوين اآل،ورين إلوى مواصوولة العمول دلوى تدليوول المسوارات واسوتكماله وادوداد تصوونيف مودود لمنوواع الرريبووة اسوتنادا إلوى دجووم
آثارها؛
يددو األطراف والدكومات األ،رى دند وض أو تدديث اسوتراتيجياتها الوطنيوة أو اإلقليميوة لمنوواع الرريبوة
-2
الرازية إلى النمر فيما يلي
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(أ)

االس ووتفادة بش ووكل فع ووال م وون اس ووتراتيجيات وأدوات ونهو وج االتص ووال لرفو و مس ووتوى ال ووودي بالم ،وواطر المرتبط ووة

بإد،ال األنواع الرريبة الرازية بما في ذل من ،رل رسائل تستهدف م،تلف القطادات والجماهير؛

االسووتفادة موون اإلرشووادات القائمووة بشووأن تدليوول الم،وواطر ذات الصوولة بوواألنواع الرريبووة الرازيووة بمووا فووي ذل و
(ب)
اإلرشووادات التووي أدوودتها االتفاقيووة الدوليووة لدمايووة النباتووات والمنممووة العالميووة لصوودة الدي ووان ومنممووة األاذيووة والز اردووة لممووم
المتددة؛
االستفادة من تصنيف مسارات إد،ال األنواع الرازية وادتبارات تدديد أولوياتها واللمدوة العاموة دون األدوات
(ج)
المتاد ووة إلدارته ووا دل ووى الند ووو الو ووارد ف ووي الوثيق ووة  UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1بم ووا ف ووي ذلو و به وودف تعزي ووز قابلي ووة
التشريل البيني لقوادد البيانات؛
تدديوود مسووارات إد،ووال األنوواع الرريبووة الرازيووة وتدديوود أولوياتهووا مو األ،ووذ بعووين االدتبووار فووي جملووة أمووور
( د)
المعلومات المتعلقة بوتيرة اإلد،ال ودجم اآلثار؛
تدديد األنواع الرريبة الرازية وتدديد أولوياتها وتبادل المعلوموات بشوأنها مون أجول مراقبتهوا و/أو إدارتهوا و/أو
(ه)
استئصالها دلى أساس تدليرت التكاليف والمناف استنادا إلى المعلومات المتادة من ،رل شراكة GIASI؛
االسوتفادة مون المجمودوة الكاملوة مون تودابير المراقبوة واالستئصوال مو تدليول مناسوب للم،واطر بموا فوي ذلو
(و)
المراقبة البيولوجية وألدوات وارشادات ددم القرار بما في ذل في سياق جهود استعادة النمام اإليكولوجي؛
إقامة شراكات وطنية بشأن األنوواع الرازيوة تضوم ،بو ار مون الوكواالت والمؤسسوات ذات الصولة بموا فوي ذلو
(ز)
األوسوواط األكاديميووة والمجتمعووات األصوولية والمدليووة وكيانووات القطوواع ال،وواص بهوودف ضوومان اتبوواع نهووج متماس و بشووأن األنوواع
الرريبة الرازية؛
الم ،وواطر المرتبط ووة باإلد ،ووال اي وور المقص ووود لمنو وواع الرريب ووة م وون  ،وورل بو ورامج تتعل ووق بالمعون ووة اإلنمائي ووة
(ح)
واالستعادة والبدث العلمي والفجوات األ،رى المدددة في المقررات السابقة بشأن األنواع الرريبة الرازية.
-5

يطلب إلى األمين التنفيذي

تيسووير بنووا القوودرات فووي مجووال تدديوود األنوواع الرريبووة بمووا فووي ذلو بشووأن الوونهج السوريعة ددمووا السووتراتيجية
(أ)
بنا القدرات من أجل المبادرة العالمية للتصنيف؛
إدداد بالتعاون م المنممات ذات الصولة أدوات لتقودير اآلثوار االقتصوادية لمنوواع الرريبوة الرازيوة وأدوات
(ب)
لتدليرت تكاليف ومناف تدابير االستئصال والمراقبة.

------

