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  زیةألنواع الغریبة الغاا
  مذكرة من األمین التنفیذي

  مقدمة   - أوال 
صیاغة وتنفیذ تدابیر للتصدي للمخاطر المرتبطة بشأن  طوعیة إرشادات، 12/16اعتمد مؤتمر األطراف، في المقرر  -1

 وأغذیة ألیفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائیة وألحواض الكائنات األرضیة، وكطعم حي بإدخال األنواع الغریبة كحیوانات
أن یضطلع، بالتعاون مع اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع وفي نفس المقرر، طلب مؤتمر األطراف إلى األمین التنفیذي . حیة

الحیوانات والنباتات البریة المهددة باالنقراض والمنظمات ذات الصلة، باستكشاف السبل والوسائل للتصدي للمخاطر المرتبطة 
ة كحیوانات ألیفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائیة وألحواض الكائنات األرضیة، وكطعم حي باالتجار بالحیاة البریة المدخل

غیر مشروع، بما في ذلك عن طریق تعزیز  وأوأغذیة حیة، مع مالحظة أن بعض االتجار یكون غیر منظم وغیر مبلغ عنه 
بالغ ٕ االجتماع الثالث  یعقد قبلالهیئة الفرعیة في اجتماع  التعاون مع السلطات المسؤولة عن مكافحة االتجار بالحیاة البریة وا

 ).4، الفقرة 12/16المقرر ( عشر لمؤتمر األطراف

 :، طلب مؤتمر األطراف إلى األمین التنفیذي ما یلي12/17وفي المقرر  -2

یاسات مراعاة التقییم المقترح للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسمع بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، و   )أ(
في مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة بشأن األنواع الغریبة الغازیة، إعداد أدوات دعم القرار لتقدیر وتقییم 

 هذه االجتماعیة واالقتصادیة واإلیكولوجیة لألنواع الغریبة الغازیة؛ وتحلیالت التكالیف والمنافع لتدابیر القضاء على عواقبال
دارت ٕ الفقرة ( لبحث آثار تغیر المناخ والتغیر في استخدام األراضي على الغزوات البیولوجیةوأدوات ها ومراقبتها؛ األنواع وا

  ؛))ج(9
استكشاف، مع الشركاء المعنیین، بما فیهم هیئات وضع المعاییر المعترف بها من منظمة التجارة العالمیة   )ب(

واألعضاء اآلخرین في فریق ) المیة لصحة الحیوان، وهیئة الدستور الغذائياالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات، والمنظمة الع(
ورِدین التنسیق بین الوكاالت المعني باألنواع الغریبة الغازیة، استكشاف وسائل تحذیر ُ المشترین المحتملین عن المخاطر و  الم

إلبالغ عن التقدم المحرز إلى الهیئة الفرعیة قبل وا 1التي تفرضها األنواع الغریبة الغازیة المباعة عبر التجارة اإللكترونیة،
  ؛))د(9الفقرة ( االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف
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، الشراكة العالمیة لمعلومات األنواع الغریبة الغازیةبالتعاون مع االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة ومن خالل   )ج(

خرى ذات الصلة عن الخبرات في استخدام عوامل المكافحة تجمیع معلومات من األطراف والمؤسسات العلمیة والمنظمات األ
البیولوجیة ضد األنواع الغریبة الغازیة، السیما إطالق أنواع غریبة في مناطق بریة لهذا الغرض، بما في ذلك حاالت إیجابیة 

ورة العلمیة والتقنیة الهیئة الفرعیة للمشوسلبیة وحاالت تطبیق تقییم مخاطر مناسب، وتقدیم ملخص لهذه المعلومات إلى 
تاحة هذه المعلومات من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات والتكنولوجیة قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف ٕ الفقرة (، وا

  )).ز(9
 096،4-2015و 079،3-2015و 052،2-2015(اإلخطارات سلسلة من وبناء علیه، أصدر األمین التنفیذي  -3
وعقد اجتماع للخبراء لجمع المعلومات المحدثة وآراء الخبراء بشأن الموضوعات المذكورة في ، )1096-2015و 97،5-2015و

بدعم مالي  2015،7تشرین األول /أكتوبر 30إلى  28ندا من كال، ـوقد انعقد اجتماع الخبراء في مونتری. أعاله 2و 1الفقرتین 
 .السوید وألمانیا تيمن حكوم

المعني خبراء والمعلومات اإلضافیة المستلمة من أعضاء فریق التنسیق بین الوكاالت واستنادا إلى العمل في اجتماع ال -4
والتجارة اإللكترونیة النُهج للتصدي للمخاطر المرتبطة بالتجارة بالحیاة البریة : األنواع الغریبة الغازیة، تستعرض هذه المذكرةب
؛ وأدوات دعم القرار )القسم ثالثا(جیة ضد األنواع الغریبة الغازیة ؛ والخبرات في استخدام عوامل المكافحة البیولو )القسم ثانیا(
 ).القسم رابعا(

  .ویكمل المذكرة الحالیة عدد من الوثائق اإلعالمیة، بما في ذلك تقریر اجتماع الخبراء -5
  التصدي للمخاطر المرتبطة بالتجارة باألنواع الغریبة  - ثانیا 

  الحیاة البریةبمرتبطة بالتجارة السبل والوسائل للتصدي للمخاطر ال  -ألف 
هناك طائفة من العملیات في إطار اتفاقات دولیة مختلفة تتصدى لمخاطر الغزوات البیولوجیة المرتبطة بالتجارة  -6

وكأنواع ألحواض  ،بالحیاة البریة، على سبیل المثال ال الحصر التجارة بالحیاة البریة مثل األحیاء البریة المدخلة كحیوانات ألیفة
وفي هذا القسم، یتم تلخیص اآللیات الموجودة  .لكائنات المائیة وألحواض الكائنات األرضیة، وكطعم حي وأغذیة حیةا

واإلرشادات ذات الصلة، وتطبیقها المحتمل من جانب األطراف، والحكومات األخرى، والتجار عبر الحدود، وأصحاب المصلحة 
 .المعنیین بالتنوع البیولوجي

 ر الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المهددة باالنقراضاتفاقیة االتجا

 یهدف اإلطار التنظیمي بموجب اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المهددة باالنقراض -7
(CITES)  حتوي یوال . في الحیاة البریةإلى ضمان أن التجارة الدولیة في عینات الحیوانات والنباتات البریة ال تهدد بقاء األنواع

 10- 13رقم  CITESغیر أن قرار اتفاقیة . نتیجة للتجارة في الحیاة البریةعلى تدابیر لتقلیل مخاطر الغزوات البیولوجیة ك
(Rev. CoP14)8  یوصي بالنظر في الفرص إلیجاد أوجه التآزر بین اتفاقیةCITES  واتفاقیة التنوع البیولوجي واستكشاف

ت بعض البلدان جالسیاق، أدر  ذلكوفي . مخاطر الغزوات البیولوجیة ذاتلمناسب بصدد مسألة إدخال األنواع الغریبة التعاون ا
على  CITESالتجارة بالحیاة البریة كجزء من تنفیذ إطار اتفاقیة  لوائحفي  المثیرة للشواغلوالمناطق األنواع الغریبة الغازیة 

 .المستوى الوطني أو اإلقلیمي

. ، یجوز سرد األنواع في أحد التذییالت الثالثة، استنادا إلى مستوى الحمایة التي تتطلبهاCITESاتفاقیة  وبموجب -8
بترخیص من جانب السلطات الحكومیة، عادة من  CITESوتقوم التجارة الدولیة في عینات األنواع المذكورة في قائمة اتفاقیة 

 CITESویجب على البلدان الموقعة على اتفاقیة . لن تؤذي بقاء األنواع اهتسمح بالتجارة عند معرفة أن صاریحخالل إصدار ت
أن تقدم تقاریر سنویة تبین عدد ونوع التصاریح والشهادات الممنوحة، والدول التي تمت التجارة معها، وكمیات وأنواع العینات، 

                                                           
2  en.doc-ias-052-2015-https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf 
3  en.doc-ias-079-2015-https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf 
4  en.doc-ias-096-2015-https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf 
5  en.pdf-ipbes-097-2015-https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf  
6  en.pdf-ias-109-2015-c/notifications/2015/ntfhttps://www.cbd.int/do  
7  01-2015-https://www.cbd.int/doc/?meeting=IASEM  
8  .php10R14-https://cites.org/eng/res/13/13  
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ل على بیانات التجارة التي قدمتها األطراف في ویمكن الحصو . ییالت األول والثاني والثالثذفي الت حسبما تردوأسماء األنواع 

 .یانات التجارة في تلك االتفاقیةمن خالل قاعدة ب CITESاتفاقیة 

ملیون سجال للتجارة في الحیاة البریة وأكثر من  15على أكثر من هذه وفي الوقت الحالي، تحتوي قاعدة البیانات  -9
وهي تمثل أداة رصد فریدة یمكن أن تدعم . CITES تذییالت اتفاقیةأسماء علمیة للفئات التصنیفیة المذكورة في  34 000

 .د الطرق المهمة للتجارةیفرصا الكتشاف االتجاهات الناشئة وتحدأیضا عملیة صنع القرار؛ وتقدم 

 جغرافیة ممیزةو والجدیر بالمالحظة أن مخاطر الغزوات البیولوجیة التي تفرضها التجارة باألنواع الحیة على منطقة بی -10
أن  هاأي كائنات حیة یمكنف. CITESال تقتصر على الفئات التصنیفیة المذكورة في التذییالت من األول إلى الثالث التفاقیة 

تعیش وتتكاثر بعد ذلك قد تحمل مستوى معین من المخاطر یتراوح بین المقبول إلى عدم المقبول في بیئة بیوجغرافیة ممیزة في 
م وتسجیل ومنع الدخول غیر القانوني للكائنات الحیة التي ال ترد في التذییالت من األول إلى ومن أجل تنظی. البلد المستورد

وحتى تاریخه، قدمت أسترالیا والمكسیك . إضافیة للتجارة بالحیاة البریة لوائح، ستحتاج البلدان إلى إعداد CITESالثالث التفاقیة 
تدابیر األمن (یة للبلد محلغیر الاستیراد األنواع الحیة بشأن  لوائحدان أخرى، والیابان ونیوزیلندا وساموا وجنوب أفریقیا، ضمن بل

تدابیر األنواع الغریبة (لبلدان وتقوم بتنظیم إدخالها تلك اأو ذكرت أنواع غریبة غازیة معروفة ذات مخاطر عالیة ل) البیولوجي
 ).الغازیة

ینبغي النظر أیضا في نظم معلومات التجارة األخرى التي ، CITESاتفاقیة في وباإلضافة إلى قاعدة بیانات التجارة  -11
مثل (ف أو منتجات الحیوانات والنباتات التي یتم االتجار بها عالواأل یةغذتحتوي على معلومات عن الحیوانات والنباتات واأل

كمصادر  10)(TRACES) لالتحاد األوروبي فيونظام خبراء مراقبة التجارة  9منظمة العالمیة للتجارةفي إحصاءات التجارة 
 .للمعلومات وعند إعداد تدابیر لتقلیل مخاطر انتشار األنواع الغریبة الغازیة من خالل التجارة

 اتفاق منظمة التجارة العالمیة بشأن تطبیق تدابیر الصحة وتدابیر الصحة النباتیة

سواء بموجب قانون لألنواع الغریبة بموجب القانون الوطني،  وائحالخاضعة للفیما یتعلق بالكائنات الغریبة الحیة  -12
اتفاق منظمة التجارة العالمیة الغازیة أو تشریع بخصوص األمن البیولوجي، من المتوقع أن تقوم الحكومات األعضاء بإبالغ 

بادئ االستیراد لدیها، التي ینبغي أن تتمشى مع المعاییر أو الم لوائحعن  بشأن تطبیق تدابیر الصحة وتدابیر الصحة النباتیة
وعلى التجار عبر الحدود الحصول على . المعاییر، حسب مقتضى الحال وضعالتوجیهیة أو التوصیات التي تضعها منظمات 

 .من السلطة في البلد التي یوجد به التشریع الوطني ذي الصلة وائحتصاریح الستیراد األنواع الحیة الخاضعة لل

مع خطر تلویث  عبئةتالالسلع التالیة مع األنواع الحیة و  (ISPMs) ةتغطي المعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیو  -13
 عوالنباتات لغرض الزر ) ب(؛ (ISPM 03)عوامل المكافحة البیولوجیة التي تستهدف آفات النباتات ) أ: (الكائنات الحیة

(ISPM 36) عبئةیة للتمواد الخشبالو ) ج(؛ (ISPM 15) .المنظمة  تيتغطي مدوندناه، وعلى النحو الوارد وصفه بدرجة أكبر أ
ومن بین المعاییر المعترف بها من خالل . في الحیوانات الحیة وناقالت األمراضالمذكورة  ضالعالمیة لصحة الحیوان األمرا

عوامل مسببة لألمراض  وأاتفاق تدابیر الصحة والصحة النباتیة، توجد فجوة بالنسبة لألنواع الحیة التي لیست آفات للنباتات 
تقلیل مناسبة لالغزوات البیولوجیة، وتظل بدون تدابیر  خطرالحیوانات الحیة أو المرتبطة بها وباألنواع الحیة التي تتعرض لفي 

اإلرشادات الطوعیة التفاقیة التنوع البیولوجي  تحتويوفي هذا السیاق،  .وطنیة لالستیراد لوائحالمخاطر إال إذا وضعت البلدان 
 ).أدناه 21انظر الفقرة (یة بعض اإلرشادات التقنعلى 

  مركز األمم المتحدة لتیسیر التجارة واألعمال التجاریة اإللكترونیة
لتعزیز التبادل  شباكا واحدا (UN/CEFACT) التجارة واألعمال التجاریة اإللكترونیةتیسیر لمركز األمم المتحدة أنشأ  -14

 ).2004م لعا 33التوصیة رقم (الفعال للمعلومات بین التجارة والحكومة 

كندا وغواتیماال والیابان ومالیزیا والمكسیك وسنغافورة و  البرازیل،ه على المستوى الوطني في م تنفیذوالشباك الواحد ت -15
ویمكن أن یكون الشباك الواحد نهجا فعاال ومناسبا لتحسین رصد نقل األنواع . والوالیات المتحدة األمریكیة، ضمن بلدان أخرى

، ولمنع استیراد CITESاتفاقیة في ییالت من األول إلى الثالث ذكورة في التذبخالف األنواع المحدود عبر ال وائحالخاضعة لل
                                                           

9  http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx  
10  http://ec.europa.eu/food/animals/traces/index_en.htm  
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ویسمح نهج الشباك الواحد بإدخال معلومات موحدة . األنواع التي تسبب مشاكل إذا نص التشریع الوطني على شروط االستیراد

وقد ییسر تنفیذه على المستوى الوطني . المتعلقة بالتصدیر والعبور ووثائق مع نقطة إدخال واحدة للوفاء بجمیع شروط اللوائح
بما في ذلك الكائنات الحیة الغریبة ذات مخاطر لصحة النباتات ومخاطر للصحة، (اإلبالغ عن المواد الخاضعة للوائح 

 ).ومخاطر للتنوع البیولوجي

األمم المتحدة لجنة  /دولیةمنظمة العمل ال /البحریة الدولیةلمنظمة التابعة ل مدونة الممارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات
 االقتصادیة ألوروبا

، وافقت لجنة السالمة البحریة في المنظمة البحریة الدولیة على 2014نعقد في عام من الیفي اجتماعها الثالث والتسع -16
منظمة العمل  /لمنظمة البحریة الدولیةالتابعة ل 11(CTU Code) لممارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحناتامدونة ة عجمرا

 ةالخبراء المعنی مجموعة عملوتم االنتهاء من هذه المدونة بدعم من  .االقتصادیة ألوروبااألمم المتحدة لجنة  /الدولیة
وهذه . اتیةالعناصر الهامة على صعید الصحة النبإلدماج  (IPPC) لالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات ةالتابعو بالحاویات البحریة 

تدریب ب المعنیینالمدونة هي إرشادات طوعیة بشأن التعبئة اآلمنة لوحدات نقل الشحنات للمعنیین بتعبئة وأمان الشحنات و 
وتحتوي المدونة، ضمن أمور أخرى، على أحكام لضمان أن الحاویات خالیة . األشخاص على تعبئة وتفكیك مثل هذه الوحدات

 .الغازیة اتیة، واآلفات الظاهرة، والحیوانات وغیرها من األنواع الغریبةمن النباتات، والمنتجات النب

ویعتبر الجزء من هذه المدونة المتعلق باآلفات والمعلومات عن حركة اآلفات عبر الحاویات البحریة ممارسات  -17
وصفها في التوصیة أعاله في  ولذلك، یمكن أن تساهم اإلجراءات الوارد. األنواع الغریبة الغازیةإلدارة ومعلومات مهمة أیضا 

 .تقلیل خطر الغزوات البیولوجیة التي تسببها الملوثات في الحاویات البحریة المستخدمة في التجارة الدولیة

، في دورتها العاشرة، توصیة بخصوص العناصر المتعلقة باآلفات في (CPM)واعتمدت هیئة تدابیر الصحة النباتیة  -18
 :، على النحو التالي(CTU Code)عبئة وحدات نقل الشحنات تنقیح مدونة الممارسات بشأن ت

 :ایة النباتات على ما یليقهیئة تدابیر الصحة النباتیة المنظمات الوطنیة لو تشجع " 

  بوجود خطر انتقال اآلفات والبنود الخاضعة للوائح عبر الحاویات البحریة؛ اإلقرار  )أ(
أو بحركة الحاویات البحریة إلى داخل البلد التابعة له أو إلى المعنیین بتعبئة الحاویات البحریة  إطالع  )ب(

  خارجه على المعلومات المتعلقة بخطر انتقال اآلفات عبر الحاویات البحریة؛
  ات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات؛تنفیذ األجزاء ذات الصلة من مدونة الممارس دعم  )ج(
ولیس مع الشحنات المنقولة عبر  ،البحریة نفسهاالمعلومات عن حركة اآلفات عبر الحاویات  جمع  )د(

جدت؛و الحا ُ   یات البحریة وتشاطر هذا النوع من المعلومات عند بروز اتجاهات خطرة وفي حال و
الخطر المحتمل بالنسبة إلى اآلفات واتخاذ اإلجراءات الالزمة الحتواء الخطر إذا كان ذلك مبررا أو  تحلیل  )ه(

 ".ممكنا من الناحیة العملیة

  لمنظمة العالمیة لصحة الحیوانصحة الحیوان ل تيمدون
المنظمة المرجعیة لمنظمة التجارة العالمیة بالنسبة للمعاییر هي  (OIE) تعتبر المنظمة العالمیة لصحة الحیوان -19

انات مدونة صحة الحیو ، نونشرت المنظمة العالمیة لصحة الحیوان مدونتی. المتعلقة بصحة الحیوان واألمراض الحیوانیة
التي  13ومدونة صحة الحیوانات المائیة؛ تهدف إلى ضمان السالمة الصحیة للتجارة الدولیة في الحیوانات البریةالتي  12البریة
األسماك حول العالم، وللتجارة الدولیة اآلمنة في الحیوانات استزراع ة سین صحة الحیوانات المائیة ورعایالمعاییر لتحتحدد 

 .المائیة ومنتجاتها

، Marteilia cochilliaوطفیلیات كوكل  chytrid ،Batrachochytrium salamandrivorans وصفت مؤخرا فطریات وقد -20
وناقشت لجنة الحیوانات المائیة الحالة . كمسببات لألمراض تحدث معدل وفیات عالي في السمندر والكوكل، على التوالي

                                                           
11  https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2014/wp24/CTU_Code_January_2014.pdf  
12  online/-manual/access-setting/terrestrial-standard-http://www.oie.int/international 
13  code/-setting/aquatic-standard-http://www.oie.int/international 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2014/wp24/CTU_Code_January_2014.pdf
http://www.oie.int/international
http://www.oie.int/international
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الطبعات ها في قائمة المنظمة العالمیة لصحة الحیوان وفي ضوء بخصوص هذه األمراض الجدیدة فیما یتعلق بالنظر في إدراج

ــ) 2- 1الفصل (األخیرة المتفق علیها إلجراء تقییمات مقابل المعاییر لوضعها في القائمة   B. salamandrivorans بالنسبة لـ
وبمجرد وجود العوامل التي  .2016شباط /وسوف تقوم الهیئة بمراجعة هذه التقییمات في اجتماعها في فبرایر. M. cochillia و

، یصدر األعضاء في المنظمة ودلیلها لالختبارات التشخیصیة للحیوانات المائیةصحة ال تيتسبب األمراض في قائمة مدون
العالمیة لصحة الحیوان إخطارات بحاالت حدوث األمراض ذات الصلة ویقدمون معلومات عن األوبئة إلى نظام معلومات 

قاعدة بیانات المعلومات للمنظمة العالمیة (لصحة الحیوان وذلك على الموقع الشبكي للمنظمة العالمیة  عالمي عن األمراض
وتقدم قاعدة البیانات هذه مراقبة رسمیة على األمراض المذكورة بموجب مدونتي ). WAHID البیني تفاعلال –لصحة الحیوان 

هم في منع األنواع الغریبة الغازیة التي تهدد األنواع المائیة على صحة الحیوانات البریة وصحة الحیوانات البحریة، مما یس
 .الصعید العالمي

 إرشادات بموجب اتفاقیة التنوع البیولوجي

وكأنواع ألحواض الكائنات المائیة تمت معالجة مخاطر الغزوات البیولوجیة لألنواع الغریبة المدخلة كحیوانات ألیفة،  -21
رشادات اإل"من جانب مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي في  عم حي وأغذیة حیةوألحواض الكائنات األرضیة، وكط

ألیفة، وكأنواع ألحواض الكائنات  صیاغة وتنفیذ تدابیر للتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغریبة كحیواناتبشأن 
، التي تقدم تدابیر طوعیة كي تتخذها )، المرفق12/16المقرر " (وأغذیة حیة المائیة وألحواض الكائنات األرضیة، وكطعم حي

وتسعى اإلرشادات إلى معالجة المخاطر . األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنیة وأصحاب المصلحة المعنیین
أن هروب بالتجارة في الحیاة البریة على مستویات مختلفة، بما في ذلك مخاطر هروب األنواع الحیة، مع مالحظة المرتبطة 

 انظر الوثیقة( األنواع الحیة من الظروف المعزولة قد تم تحدیده كأكثر المسارات تكرارا النتشار األنواع الغریبة الغازیة
UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1(. 

، ولذلك. للتجارة اآلمنة لألنواع الحیة في حد ذاتهالتقلیل المخاطر وتحتوي اإلرشادات الطوعیة على تدابیر مفیدة  -22
نواع ألحواض األو على األنواع الحیة بخالف الحیوانات األلیفة،  مع مراعاة ما یقتضیه الحالیمكن تطبیق هذه اإلرشادات 

غیر أن المخاطر التي تفرضها المواد المرتبطة بها . حیةالغذیة األو  طعم حيالالكائنات المائیة وألحواض الكائنات األرضیة، و 
الكائنات الحیة التي تلصق بغیر قصد في األنواع ( (hitchhickers) "العالقة"وما یسمي ) وخالفهة، والوسائل واألغذیة بئالتع(

وبالتالي، قد ترغب الهیئة . رشاداتقد ال تكون مشمولة بكفایة في هذه اإل) حاویتهاتلوث الحیة المستوردة أو التي تلوثها أو 
 بإعدادو تطبیق اإلرشادات إلى جمیع األنواع الحیة  وصیة بأن یتم توسیعالتالفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة في 

 .إلرشادات من أجل تغطیة هذه المخاطرغرض ال ملحق

 السبل والوسائل اإلضافیة الممكنة للتصدي للمخاطر المرتبطة بالتجارة في الحیاة البریة

ة في األنواع الحیة، یمكن اتخاذ التدابیر التالیة اقترح اجتماع الخبراء أنه من أجل تقلیل المخاطر المرتبطة بالتجار  -23
 :على مستویات مختلفة

وكأنواع محددة حسب السلع للكائنات الحیة، بما في ذلك تلك المنقولة كحیوانات ألیفة، الدولیة المعاییر ال  )أ(
ي إطار عملیة وضع فیمكن إعدادها ، ألحواض الكائنات المائیة وألحواض الكائنات األرضیة، وكطعم حي وأغذیة حیة

  في االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات؛ المعاییر
، یمكن أن تتأكد البلدان أن لدیها إطار تنظیمي إلى أدنى حد ألغراض تقلیل المخاطر المحتملة للغزوات  )ب(

التي یمكن أن تكون ) وخالفهمواد التعئبة، واألغذیة (فعال لمراقبة استیراد وانتشار أنواع الحیاة البریة والمواد المرتبطة بها 
امتثاال ألحكام الوطنیة التي وضعت الصحة النباتیة تدابیر تدابیر الصحة و  وسوف تسهم. مسارات إلدخال األنواع الغازیة

في منظمة التجارة العالمیة، ستسهم في تقلیل مخاطر األنواع الغریبة  اتفاق تطبیق التدابیر الصحیة وتدابیر الصحة النباتیة
صیاغة وتنفیذ تدابیر للتصدي للمخاطر بشأن إرشادات اتفاقیة التنوع البیولوجي " معلومات ذات صلة كما تقدم. یةالغاز 

 ألیفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائیة وألحواض الكائنات األرضیة، وكطعم حي المرتبطة بإدخال األنواع الغریبة كحیوانات
  ؛)، المرفق12/16المقرر (" وأغذیة حیة
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تعزیز التعاون فیما بین السلطات الوطنیة المسؤولة عن مراقبة التجارة بالحیاة البریة، بما في ذلك یمكن   )ج(

  ة األنواع الغریبة الغازیة؛كافح، والسلطات الوطنیة المسؤولة عن مCITESالسلطات الوطنیة التفاقیة 
صیاغة بشأن اإلرشادات "في المشار إلیها تطبیق الجهات المنخرطة في التجارة والصناعة للتدابیر الطوعیة   )د(

ألیفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائیة وألحواض  وتنفیذ تدابیر للتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغریبة كحیوانات
الكائنات عندما تحدث تجارة في الحیاة البریة، السیما وضع ملصقات على شحنة  "وأغذیة حیة الكائنات األرضیة، وكطعم حي
تعتبر من  14أرقام تصنیفیة،/لتنوع البیولوجي والتعریف السلیم لألنواع التي لها أسماء علمیةلالحیة تفید بأنها خطر محتمل 

  ؛النحو المشار إلیه في اإلرشادات التدابیر المناسبة على
حتى ي سلوك األفراد ینبغي أن تستكشف الحكومات والمنظمات المعنیة السبل والوسائل لتعزیز التغیرات ف  )ه(

یة في الحیاة البریة، بما في ذلك من خالل المشاركة مع قانونیة وغیر القانونتقلل المخاطر للتنوع البیولوجي المرتبطة بالتجارة ال
الحیاة في مجال العلوم االجتماعیة والتواصل االجتماعي في حمالت توعیة مستهدفة، ومن خالل التعاون مع منظمات التجارة 

  .یةالبر 
 المخاطر المرتبطة بالتجارة اإللكترونیة  –باء 

وفي السنوات األخیرة، . إلى تجارة السلع التي تجري إلكترونیا عبر االنترنت" التجارة اإللكترونیة"شیر مصطلح ی -24
عها، والبذور العینات الحیة التي یحصل علیها من الحیاة البریة، وكذلك النباتات الستزرابتزایدت أهمیة التجارة اإللكترونیة 

والمنتجات التي تحتوي على بذور، والكائنات الحیة التي یحتمل أن ترتبط بها، من حیث الغزوات البیولوجیة نظرا لتوسع حجم 
وهناك طائفة عریضة من الموردین والمشترین  .التجارة والفئات التصنیفیة التي یتم االتجار بها من خالل التجارة اإللكترونیة

الجهات المنخرطة في التجارة اإللكترونیة قد ال تكون هذه و . باألنواع الحیةن یشتركون في التجارة اإللكترونیة المحتملین الذی
البرید أصبح ومع تزاید التجارة اإللكترونیة، . المتصلة باستیراد واستخدام األنواع الغریبة الغازیة لوائحعلى درایة بالمخاطر وال

وهناك حاجة ملحة لتدابیر لتقلیل خطر إدخال . متكررة إلدخال األنواع الغریبة الغازیةمسارات وخدمات البرید المستعجل 
 .وانتشار األنواع الغریبة الغازیة من خالل هذه المسارات

تطبیق التدابیر وتدابیر الصحة وتدابیر الصحة النباتیة التي أعدت امتثاال ألحكام اتفاق منظمة التجارة العالمیة بشأن  -25
فعلى سبیل . تقلیل مخاطر األنواع الغریبة الغازیة المباعة عبر التجارة اإللكترونیة، تسهم في بیر الصحة النباتیةالصحیة وتدا

، مثل االتفاقیة الدولیة المنظمات المعنیة بوضع المعاییرفإن المعاییر والمبادئ التوجیهیة أو التوصیات التي تحددها المثال، 
یة لصحة الحیوان، واإلرشادات الصادرة عن منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة تتسق مع لوقایة النباتات والمنظمة العالم

 .اتفاق منظمة التجارة العالمیة بشأن تطبیق تدابیر الصحة وتدابیر الصحة النباتیة

ألیفة،  ناتصیاغة وتنفیذ تدابیر للتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغریبة كحیوابشأن اإلرشادات " أنكما  -26
تعتبر مهمة بالنسبة للسلع المباعة  "وأغذیة حیة وكأنواع ألحواض الكائنات المائیة وألحواض الكائنات األرضیة، وكطعم حي

طالق األنواع . عبر التجارة اإللكترونیة والتي یتم نقلها إلى مناطق بیوجغرافیة جدیدة ٕ ومن المهم بدرجة عالیة منع هروب وا
 .عزولة عندما ال یتم اإلبالغ عن آثارها أو عندما ال یتم تقییم مخاطر غزواتهاالحیة من الظروف الم

ولتقلیل مخاطر األنواع الغریبة الغازیة المباعة عبر التجارة اإللكترونیة، یمكن تنفیذ التدابیر التالیة على مستویات  -27
 :مختلفة

أكبر بمخاطر الغزوات البیولوجیة وعلى ینبغي أن یكون المستهلكین وتجار التجارة اإللكترونیة على وعي   )أ(
وقد تم . درایة باللوائح الوطنیة ذات الصلة والمعاییر الدولیة المتعلقة باألنواع الغریبة الغازیة في البلدان المصدرة والمستوردة

الة لنشر المعلومات االعتراف بأن أماكن أسواق التجارة اإللكترونیة ووسائل التواصل االجتماعي المرتبطة بها تعتبر منابر فع
وینبغي أن تخطر السلطات الوطنیة المسؤولة عن . ألنواع الحیةباولها إمكانیة في تثقیف المستهلكین عن التجارة المسؤولة 

                                                           
 11- 12قرار الفي ) /CITES http://checklist.cites.org/#/en القائمة المرجعیة ألنواع اتفاقیة(قائمة مراجع التسمیات القیاسیة   14

(Rev. CoP16) مع الفئات  أن تكون متسقةوستحتاج التسمیات إلى . هي تسمیة مستقرة لألنواع المذكورة في تذییالت تلك االتفاقیة
  .التصنیفیة المحدثة ألغراض المراقبة الفعالة على الحدود

http://checklist.cites.org/#/en/
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دارة األنواع الغریبة الغازیة عن لوائح االستیراد الوطنیة المتصلة باألنواع الحیة التي تعتبر  ٕ التجارة الدولیة، ومراقبة الحدود وا

في أماكن السوق، من أجل الممثلة ة ریبة في البلد وتیسر الحصول على هذه المعلومات، من خالل شركات التجارة اإللكترونیغ
القائمة، والتشجیع على التوعیة بقضیة األنواع الغریبة الغازیة فیما بین أصحاب المصلحة في  للوائح طر عدم االمتثالتقلیل خ

  ؛ترونیةسلسلة القیمة في التجارة اإللك
قد تحتاج األطراف والحكومات األخرى إلى مراجعة مخاطر الغزوات البیولوجیة، وكذلك مخاطر الصحة   )ب(

والصحة النباتیة، التي تفرضها جمیع أشكال البیع عن بعد، وعند الضرورة، ینبغي النظر في تشریع وطني مناسب لتقلیل 
  مخاطر الغزوات البیولوجیة؛

على المستوى الوطني سییسر اإلبالغ عن ) أعاله 15و 14 تانانظر الفقر (ك الواحد نهج الشبا إن تنفیذ  )ج(
 .عبر التجارة اإللكترونیة وائحالتجارة في األنواع الحیة الخاضعة لل

 استخدام عوامل المكافحة البیولوجیة إلدارة األنواع الغریبة الغازیة  -ثالثا 
ي استخدام عوامل المكافحة البیولوجیة ضد األنواع الغریبة الغازیة تجمیعا للمعلومات عن الخبرات ف یقدم هذا القسم -28

ویمكن االطالع على . األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنیة والخبراء المعنیین ااستنادا إلى المعلومات التي قدمته
المكافحة البیولوجیة ضد األنواع الغریبة المناقشات التفصیلیة التي أجراها اجتماع الخبراء بشأن الخبرات في استخدام عوامل 

 15.(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/31)الغازیة في تقریر اجتماع الخبراء 

 الدروس المستفادة من برامج المكافحة البیولوجیة  - ألف

من سنة استنادا إلى المبادئ العلمیة في كثیر  100أكثر من  منذبالممارسة  16تتمتع المكافحة البیولوجیة التقلیدیة -29
وقد تولد عن بعض برامج المكافحة البیولوجیة الناجحة في . ها وفشلهاحنجال والموثقة على نحو جیددراسات الحالة المفیدة 

وهناك قدر كبیر من الفهم والخبرة والممارسة في تطبیق . سنة 80مستدامة لألنواع المستهدفة ألكثر من  مكافحةالسابق 
، تعلق حاالت النجاح بدرجة كبیرة بالنجاح في خفض أعداد األنواع الغریبة الغازیة المستهدفةوت. المكافحة البیولوجیة التقلیدیة

؛ وتقییم األنواع المستهدفة كبتعدم : أو الفشل أحد الحاالت التالیة أو عدة حاالت منها حبینما یمكن أن یشمل عدم النجا
على األنواع  ةغیر المستهدف ةغیر المتوقع ةالمباشر  الضارة آلثارهدفة على األنواع المحلیة؛ واالضرر المباشر لآلثار غیر المست

 .غیر المباشرة على األنواع المحلیة والنظم اإلیكولوجیةالضارة المحلیة؛ واآلثار 

لمكافحة البیولوجیة، من المهم االعتراف بأن المكافحة لوبالرغم من أن الحاالت الناجحة استرعت توقعات إیجابیة  -30
كما أن خفض األنواع . قلیدیة یمكن أن تقلل، ولكنها لن تزیل بالكامل آثار األنواع الغریبة الغازیة المستهدفةالبیولوجیة الت

ستعادة التنوع البیولوجي الذي تأثر على نحو سلبي، وخدمات النظم اإلیكولوجیة أو غیر ذلك من الالمستهدفة قد ال یكون كافیا 
 .المنافع البیئیة

حاالت سلبیة بها آثار غیر مستهدفة مهمة على النظم اإلیكولوجیة المحلیة من األنشطة التي  وعالوة على ذلك، هناك -31
فمعظم هذه الحاالت كانت تتعلق باإلطالقات غیر المراقبة للفقاریات . تعتبر محاوالت للمكافحة البیولوجیة من الوجهة التاریخیة

أیضا أمثلة قلیلة مؤخرا عن اآلثار غیر المستهدفة لبرامج المكافحة  وهناك. أو قارات بدون إجراء تقییم مالئم للمخاطرجزر في 
عدم المشاورة بین البلدان المجاورة، أو إطالقات غیر مراقبة، أو النقل العرضي لعوامل  عن طریقإما  حدثتالبیولوجیة التي 

 .بین البلدانفیما المكافحة البیولوجیة 

استخدام المكافحة البیولوجیة، أظهرت الحاالت األخیرة خفضا ملحوظا في ومع التاریخ الطویل والخبرات المكتسبة في  -32
التكالیف مقابل المنافع؛ ) أ: (فقد قدمت المكافحة البیولوجیة التقلیدیة تفهمات متعمقة لما یلي. حدوث اآلثار غیر المستهدفة

الخطوط الزمنیة ) ه(احتمال النجاج؛ ) د(التطبیق والجدوى؛  إمكانیة) ج(اإلنسان؛  مخاطر للتنوع البیولوجي ورفاهال) ب(

                                                           
15  en.doc-06-01-2015-01/official/iasem-2015-https://www.cbd.int/doc/meetings/ais/iasem  
طالقه لیبة الغازیة، منشأ األنواع الغر  یتم تحدید األعداء الطبیعیة لألنواع المتلقیة من بلد  16 ٕ كافحة األنواع مویتم استیراد نوع أو أكثر وا

ومن المتوقع أن تنشأ عوامل المكافحة البیولوجیة على نحو دائم من األعداد المؤسسة الصغیرة نسبیا التي تم إطالقها، وأنها . الغریبة الغازیة
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/32) ستتكاثر وتنتشر

https://www.cbd.int/doc/meetings/ais/iasem
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وقد تم االعتراف بأن المكافحة البیولوجیة التقلیدیة تدبیر فعال للتصدي . المحتملة والفاعلیة المستمرة لعوامل المكافحة البیولوجیة

ي ذحة البیولوجیة التقلیدیة العوامل المكافأحد  كونیالمتوقع أن ومن . لمشاكل األنواع الغریبة الغریبة الموجودة بالفعل في البیئة
في  في نظام إیكولوجيأیضا نفس األنواع كافح بفاعلیة یمستهدفة في أحد النظم اإلیكولوجیة غازیة أنواع غریبة عداد أل تصدىی

وز منافع محتملة تتجا ضد األنواع الغریبة الغازیة لهالتقلیدیة ولذلك، فإن استخدام عوامل المكافحة البیولوجیة . مكان آخر
 .التقلیدیة وهكذا، ینبغي تبادل المعلومات عن تطبیقات تدابیر المكافحة البیولوجیة. منظقة المشروع المحدد

 ة األنواع الغریبة الغازیةافحة البیولوجیة إلدار االعتبارات التقنیة الستخدام عوامل المك  - باء

 التقییم الشامل للمخاطر

ولذلك، تتطلب . انتشارها في البیئة بعدامل المكافحة البیولوجیة وآثارها في انتشار عو بدرجة كبیرة ال یمكن التحكم  -33
برامج المكافحة البیولوجیة التقلیدیة تحلیال شدیدا للمخاطر واستعراضا مستقال في إطار العملیات التنظیمیة الحكومیة وعملیات 

ساس لجمیع األن یكون النهج التحوطي هو وینبغي أ. باإلطالق ذات الصلةصنع القرار قبل أن تسمح اإلدارات الحكومیة 
 .القرارات بشأن إطالق عوامل المكافحة البیولوجیة

لمخاطر لخاطر شرطا مسبقا لجمیع برامج المكافحة البیولوجیة حتى یكون هناك فهم واضح التحلیل الشامل للمویعتبر  -34
المعیار الدولي على تفاقیة الدولیة لوقایة النباتات اال تنصو . قبل تنفیذ البرامج وبعدها، وللسماح بفهم التحسینات واعتمادها

طالق عوامل المكافحة " ISPM3:2005ویتعلق المعیار . الصحة النباتیة لتدابیر ٕ المبادئ التوجیهیة لتصدیر وشحن واستیراد وا
إطار " ISPM 2:2007لمعیارین كما أن ا. بالتحدید باستخدام المكافحة البیولوجیة التقلیدیة" البیولوجیة والكائنات المفیدة األخرى

وتقدم هذه  .هما أیضا مهمان" يزراعتحلیل مخاطر اآلفات آلفات الحجر ال"ISPM 11:2013 و" لتحلیل مخاطر اآلفات
وتتعلق بروتوكوالت . المعاییر إرشادات بشأن منع اآلثار لیس فحسب على القطاع الزراعي بل أیضا على البیئة بشكل عام

غیر المستهدفة من خالل تقییم نطاق المتلقیات للعوامل المحتملة ي معظم الحاالت بفهم اآلثار المباشرة تقییم المخاطر هذه ف
 .المحتملة قبل إطالقها

المبادئ التوجیهیة لتقییم مخاطر الحیوانات غیر األصلیة في أن تصبح "ونشرت المنظمة العالمیة لصحة الحیوان  -35
بشأن األنواع الغازیة، وذلك للنص على أساس  االستعراض العلمي والتقنين م 18)2) (1( 29والمجلد  17"حیوانات غازیة

 .یةألمراض الحیوانلللتصدي لمخاطر الغزوات التي تفرضها الكائنات في إطار المملكة الحیوانیة والعوامل المسببة 

 :وینبغي أن تشمل تقییمات المخاطر العناصر التالیة -36

لمستهدفة، بما في ذلك الدرجة التي یكون إجراء عامل المكافحة البیولوجیة مكانیة لآلثار المباشرة غیر ااإل  )أ(
ؤثر على األنواع المحلیة والموائل أو النظم اإلیكولوجیة، بما في یالتي سیتم مكافحتها، وال فقط محددا لألنواع الغریبة الغازیة 

  یعتزم فیها إطالق عوامل المكافحة البیولوجیة؛ذلك تلك التي تعتبر مهمة لالقتصاد والثقافة الممیزة في المنطقة التي 
، أو صحة اإلمكانیة لآلثار غیر المباشرة غیر المستهدفة على النظم اإلیكولوجیة، والموائل واألنواع المحلیة  )ب(

  اإلنسان وسالمته، في المنطقة التي یعتزم فیها إطالق عوامل المكافحة البیولوجیة؛
البیئي في المنطقة المقترح  غیراته الحالیة والمستقبلیة ومصادر أخرى للتیر للمناخ وتغالتأثیر المحتمل   )ج(

 .اإلطالق فیها على توطید وانتشار وآثار عامل المكافحة البیولوجیة

ینبغي النظر عند النظر في المخاطر، وكذلك في التكالیف والمنافع إلطالق مقترح ألحد عوامل المكافحة البیولوجیة، و  -37
اتخاذ إجراء أو المخاطر المقارنة من النُهج األخرى، مثل استخدام المواد الكیمیائیة أو  موالتكالیف لعد المخاطرأیضا في 

 .وتقییم هذه المخاطرالسموم لتقلیل أعداد األنواع الغریبة الغازیة، 

دارة المخاطر واإلبالغ عن المخاطر -38 ٕ  ةي ممارسوف. ویتضمن تحلیل المخاطر عادة تحدید الخطر، وتقییم المخاطر وا
غیر أن المخاطر قد تنشأ . المكافحة البیولوجیة، یركز تحلیل المخاطر عادة على عوامل المكافحة البیولوجیة التي سیتم إدخالها

أیضا إلى نهج شامل إلدارة المخاطر بما في ذلك استجابة البشر وحقائق  هناك حاجةو . أیضا من عوامل اجتماعیة أو بیئیة

                                                           
17  http://www.oie.int/doc/ged/D13931.PDF 
18  issues/-of-access/list-free-review-technical-and-cientificdocumentation/s-and-http://www.oie.int/publications  

http://www.oie.int/doc/ged/D13931.PDF
http://www.oie.int/publications
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ممارسات العملیة الموحدة بشأن تحلیل المخاطر  دلیلفعلى سبیل المثال، قد یكون من المفید استعمال  .أوسع نطاقا في البیئة

 .مخاطر المحتملة لإلدارة والحلول الممكنةتحدید الفي  (CDC)مركز الوالیات المتحدة لمكافحة األمراض ومنعها صادر عن ال

 اإلیكولوجيالمتكاملة للنظام   ةإلدار لیة كجزء من حزمة دالمكافحة البیولوجیة التقلی

ینبغي إجراء المكافحة البیولوجیة، عند تطبیقها، في سیاق أهداف بیئیة واضحة لالستعادة وكجزء من نهج متكامل  -39
طة المعترف به لألنواع الغریبة الغازیة، شوینبغي أن تكون المكافحة البیولوجیة عنصرا من نهج اإلدارة التكیفیة الن. لإلدارة

أو المیكانیكیة أو الكیمیائیة، في الحاالت التي تكون فیها مثل  19ویستخدم مع خیارات قصیرة األجل، مثل المكافحة الثقافیة،
عادة استزراع النباتات أو . هذه الخیارات مأمونة وفعالة ٕ االستعادة الكاملة كما ینبغي إدراج تدابیر للنهوض باستعادة الموائل وا

 .وذلك في برنامج المكافحة، حسب مقتضى الحال

 والمنافع الیفجدوى التكلفة وتحلیل التكتحلیل 

لتحلیل المخاطر واختبارها، فضال عن التزام مستمر نسبیا تتطلب برامج المكافحة البیولوجیة استثمارات أولیة عالیة  -40
التكلفة وتحلیالت التكالیف والمنافع أي عملیة لصنع القرار في عملیة  ىد جدو ولذلك ینبغي أن ترش. لموارد على المدى الطویلبا

 .المكافحة البیولوجیة

وینبغي إجراء تحلیل التكالیف والمنافع وتحلیل جدوى التكلفة من خالل عملیة تعاونیة تشرك جمیع مجموعات  -41
نواع الغریبة الغازیة وتخطیط األت في إدارة وتوجد عملیات معترف بها لكل من هذه المجموعا. أصحاب المصلحة المعنیین

ة أو مبادئ توجیهیة لتحلیل جدوى التكلفة أو تحلیل التكالیف والمنافع بشأن موحدوهناك حاجة إلى نُهج . الحفظ المنهجي
المعلومات  موثوقة، بما في ذلك علومویجب أن تستند مثل هذه التحلیالت إلى . التقلیدیة استخدام عوامل المكافحة البیولوجیة

وینبغي . واألثر المحتمل) ج(االنتشار؛ ) ب(التواجد؛ ) أ: (المكانیة الصریحة، فیما یتعلق بأي افتراضات بخصوص ما یلي
ستدامة المكافحة البیولوجیة یعود التحلیل القوي الو . ة للتكالیف والمنافعموحدإدراج مثل هذه المعلومات في نماذج اقتصادیة 

 .لضمان الدعم المالي طویل األجل لبرامج المكافحة البیولوجیة التقلیدیةللغایة وهو مهم  المتلقیةى البیئة لعالتقلیدیة بمنافع 

  )المخاطر عن بالغإل( والتعاون الجمهور العاممشاورة 

ركة لى مشاإ سعيوینبغي ال. ینبغي أن تستند شرعیة المكافحة البیولوجیة التقلیدیة إلى مدى القبول من الجمهور العام -42
وینبغي أن تستند المعلومات التي یتم تبادلها إلى . الجمهور بنشاط، على األقل قبل أن یبدأ إطالق عوامل المكافحة البیولوجیة

 .كما تبني مشاورة الجمهور العام الثقة وبالتالي القبول والدعم لبرامج المكافحة البیولوجیة. العلم واألدلة

وتقتضي المشاورة الفعالة . ة كبیرة على المدنجالبیولوجي مع تركیز الناس بدر ویتغیر فهم الجمهور عن حفظ التنوع  -43
للجمهور الوصول إلى الجماهیر الصحیحة، ولكنها قد تؤدي أیضا إلى فهم أوسع نطاقا في المجتمع عن الحاجة إلى استثمار 

وتعتبر . بادئ حول األنواع الغریبة الغازیةعلى المدى الطویل في المكافحة البیولوجیة التقلیدیة وحقائق عامة وم هوقبول عام
بدال من المكسب  عامصالح اللمشاورة الجمهور مهمة بدرجة خاصة بالنسبة للمكافحة البیولوجیة التقلیدیة ألن النهج یكون ل

 .التجاري

ة الحدود، وبین وتعتبر المشاورة والتعاون فیما بین القطاعات، مثل القطاعات الزراعیة والبیئیة والصحیة وخدمات حمای -44
بصفة خاصة، من المهم أن و . القطاعین الخاص والعام مهمة بدرجة حیویة لالستخدام الناجح لعوامل المكافحة البیولوجیة

وقد تكون هناك فرص للتعاون عبر هاذین . المعلومات، والتكالیف والقدرات التقنیة) الحفظ(تتبادل القطاعات الزراعیة والبیئیة 
ة األحیاء المائیة للتصدي لمشكلة األنواع الغریبة الغازیة بما في ذلك الحشائش المائیة تربیة البیئة المائیة و القطاعین في إدار 
 .واآلفات واألمراض

ویعتبر التعاون فیما بین أصحاب المصلحة مهما بصفة خاصة عندما یكون المستفیدون ومتحملو المخاطر في  -45
یمكن أن یتضمنوا السلطات القطاعیة، والممارسین، والمنظمین، ومدیري  وهؤالء. مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة

                                                           
التحضیر المناسب لألراضي، واستخدام بذور نظیفة، ومعدات ومیاه إلنتاج المحاصیل من أجل تقلیل : الرقابة الثقافیةمن أمثلة   19

 .مخاطر غزوات أنواع اآلفات
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ألنشطة التعاونیة فیما بینهم اویمكن أن تبني . الوطني ومستوى المجتمع على المستوى ،س اإلقلیمیة وغیرهماألراضي، والمجال

ّ إشراك أصحاب المصلحة  أنكما . الثقة والفهم  .رار جماعي والمشاركة المستمرةمن الحوكمة داخل المجتمع لصنع قن یحس

 التعاون الدولي

وعلى . كنشاط تعاوني دولي مع مشاركة ودعم بلدان متعددة بیتم إجراء المكافحة البیولوجیة التقلیدیة في الغال -46
 منتقاسم المنافع بل أیضا لتقاسم التكالیف ولزیادة التوعیة بأي مخاطر لالمستوى الدولي، یعتبر التعاون مهما لیس فحسب 

ومن أجل تحسین التعاون الدولي، یحتاج األمر إلى تعزیز الوصول المفتوح إلى التقاریر والنشرات . عوامل المكافحة البیولوجیة
 .وتبادل هذه التقاریر والنشرات العلمیة عن المكافحة البیولوجیة التقلیدیة) ةلیالحاو السابقة (العلمیة ذات الصلة 

وینبغي القیام . امج المكافحة البیولوجیة بالتشاور مع البلدان المجاورة التي قد تتأثروینبغي اتخاذ القرارات بشأن بر  -47
جراء المشاورات مع البلدان المجاورة في مرحلة مبكرة  ٕ  .لبرامجاتخطیط عند بتبادل المعلومات وا

وینبغي تشجیع . أ بعیدوبطیعتها، تقتضي المكافحة البیولوجیة التقلیدیة غالبا تقاسم الكائنات المعزولة من بلد منش -48
عند تنفیذ االتفاقیة  ، وذلكاألطراف على إعداد إجراءات تسمح بتیسیر الحصول على عوامل المكافحة البیولوجیة هذه

ول ناغویا بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقیة وبروتوك
 .لوجيتنوع البیو ال

 الرصد المنهجي والتقییم بعد مرحلة اإلطالق

ة عالقفتقییم البرنامج بال. هناك أهمیة حیویة في رصد وتقییم برامح المكافحة البیولوجیة التقلیدیة بعد إجراء اإلطالق -49
یولوجیة التي تم إطالقها ، وتقییم ما إذا كانت عوامل المكافحة البفیه إلى األنواع الغریبة الغازیة وأهداف حفظ التنوع البیولوجي

 .لبیئةلمستهدفة، هي مهمة لمنع أي ضرر غیر تسبب أیة آثار مباشرة أو غیر مباشرة 

ُ . المنافع للمساعدة في بناء القبول والدعم ظهارویعتبر الرصد مهما أیضا إل -50 فة یكیتهج اإلدارة الوهو حیوي في جمیع ن
المكافحة البیولوجیة التقلیدیة القائمة على نُهج الالرصد أیضا في فهم مرونة وسیساعد . والمتكاملة ضد األنواع الغریبة الغازیة

ع الغریبة الغازیة في المستقبل ستتطلب مرونة متزایدة في المكافحة اإدارة األنو  إذ أنوتغیره  في مواجهة تقلب المناخ وتفاوتاته
 .بعد اإلطالق على أنه إجباريالرصد  أیضا اعتباروهكذا، ینبغي . في البیئةالتقلیدیة البیولوجیة 

رصد برنامج المكافحة البیولوجیة  مع على نحو مفید" "إرشادات للمراقبة" ISPM 6:1997ویمكن تكییف المعیار  -51
مالحظات تشجیع و . كما تتوافر على نحو متزاید األدوات الحدیثة والتكنولوجیات اآللیة للمساعدة في الرصد الفعال. التقلیدیة

 وفي، ومشاركته الصالح العام إلشراكطریقة أخرى یعتبر بیانات عامة اللتقاط ع البوابات على االنترنت علوم المواطن م
 .انخفاض التكالیف عبر فترة الرصد

 األكثر فاعلیةمن الحیوي فهم نجاح وفشل برامج المكافحة البیولوجیة التقلیدیة من أجل تحسین النهج وللتطبیق و  -52
هذه التحلیالت في المؤلفات العلمیة أو غیر األمر إلى نشر حتاج یو . دیة ضد األنواع الغریبة الغازیةللمكافحة البیولوجیة التقلی

هذه التقییمات أیضا في فهم ما إذا كان  ویمكن أن تساعد). مة أقل اهتمامخصوصا حاالت الفشل، التي تجذب عا(الرسمیة 
إلى تحسینات في تحلیالت مخاطر المكافحة  یؤديو  أو صحته یدیةالتقلق عامل المكافحة البیولوجیة هناك تبریر لقرار بإطال

 .إدارة المخاطرفیما یتعلق بالبیولوجیة التقلیدیة في المستقبل، السیما 

 تنمیة القدرات

ة إلى تنمیة القدرات في كثیر من البلدان، السیما في البلدان النامیة، للتمكین من إجراء تحلیل شامل جهناك حا -53
دارة المخاطر واإلبالغ عن المخاطر تقییم(للمخاطر  ٕ تیسیر التعاون التقني والعلمي من أجل تنمیة زیادة وینبغي ). المخاطر، وا

في المهرة وتتطلب تنمیة القدرات هذه تدریبا للعاملین . یة التقلیدیةبیولوجالقدرات في مجال االستخدام اآلمن لعوامل المكافحة ال
 .آللیة التنظیمیة والرصد على المدى الطویلیر اوتطو العملیة بدءا من الفهم العلمي 

ویمكن أن تتعاون أمانات االتفاقات الدولیة، مثل اتفاقیة التنوع البیولوجي، واتفاق تطبیق تدابیر الصحة والصحة  -54
مة األغذیة ظن، ومن، والمنظمة العالمیة لصحة الحیوا(IPPC) ، واالتفاقیة الدولیة لوقایة النباتاتةالنباتیة لمنظمة التجارة العالمی

والمنظمة  (CABI) المركز الدولي للزراعة والعلوم البیولوجیة، و (IUCN) والزراعة، والخبراء من االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة
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من أجل تعزیز ودعم واإلسهام في التعاون التقني والعلمي المتعلق باستخدام عوامل   (IOBC)الدولیة للمكافحة البیولوجیة

 .بیولوجیة ضد األنواع الغریبة الغازیةالمكافحة ال

 أدوات دعم القرار  -رابعا 
تاحتها من  -55 ٕ سیقوم األمین التنفیذي، بالتعاون مع المنظمات الشریكة، بتجمیع أو إعداد وصیانة أدوات دعم القرار وا

ویمكن أن یشمل  20.ل الخبراءألدوات لحلقة عمباة أولیة قائمت حوقد أتی. خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقیة
أصحاب المصلحة الذین یشاركون في عملیة صنع القرار؛ و ) ب(الحكومات الوطنیة ودون الوطنیة؛ ) أ: (األدوات مستخدمو

 .لنتائج اجتماع الخبراء وفیما یلى موجز. والخبراء الذین یقدمون معلومات ودعم تقني لعملیة صنع القرار )ج(

 أهمیة أدوات دعم القرار

 :تعتبر أدوات دعم القرار مهمة من أجل ما یلي -56

  للقرارات؛ هجيوتوفیر إطار من زیادة الشفافیة في صنع القرار  )أ(
التي لها ألنواع الغریبة ا تحدید مثل ،هااتخاذلتدابیر التي سیتم الترتیب المنهجي ألولویات االمساعدة في   )ب(

  لغازیة األكثر سهولة في إدارتها؛ن تصبح غازیة، أو ما هي األنواع اإمكانیة عالیة أل
ر التي یمساعدة صناع القرار في الكشف عن أفضل استخدام للموارد المحدودة وضمان جدوى تكلفة التداب  )ج(

  ستتخذ استنادا إلى النتائج والمعلومات السابقة عن التحلیالت االقتصادیة؛
صنع القرار بین السلطات والمنظمات ركیة لالعملیة التشا، و لتعاون الفعال وفي الوقت المناسبتمكین ا  )د(

  .وأصحاب المصلحة الذین سیتأثرون بالقرار
 دوات دعم القرارألساس األ

من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي بشأن األنواع  9من أجل تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي وتحقیق الهدف  -57
القائمة التي اعتمدها مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي، والمعاییر ة الطوعیالمبادئ التوجیهیة  فإنالغریبة الغازیة، 

 .إلعداد األدوات ا مهماأساستقدم الدولیة واإلرشادات األخرى لتطبیق تدابیر الصحة وتدابیر الصحة النباتیة 

تحملي المخاطر وصناع وینبغي تعریف أصحاب المصلحة، بما فیهم م. وینبغي أن یكون صنع القرار عملیة تشاركیة -58
شراكهم منذ  ٕ افیة في صنع فاآللیات التشاركیة لدعم القرار ستساعد في زیادة الشف. عملیة صنع القرارفي بدایة الالمخاطر وا

 .ز وتدعم القرارات الهادفة، وتعزز من فاعلیة التدابیر المتخذة إلدارة األنواع الغریبة الغازیةالقرار، وتقلل التحی

 إدخال األنواع الغریبةقبل القرارات 

تعتبر تحلیالت مخاطر الغزوات البیولوجیة المستندة إلى تقییمات األدلة من أدوات الدعم الرئیسیة للبدء في عملیة  -59
المعاییر الدولیة للصحة النباتیة المتصلة بتحلیل مخاطر تقدم إرشادات عالمیة  قدموت. صنع القرار قبل إدخال األنواع الغریبة

طار تحلیل مزراعال رسبة آلفات الحجاآلفات بالن ٕ غیر المبادئ التوجیهیة لتقییم مخاطر الحیوانات "و أمراض الحیواناطر خي، وا
الذي یقوم بتقییم   (GISS)كما أن النظام العام لتقییم األثر. لمنظمة العالمیة لصحة الحیوانفي ا" المحلیة من أن تصبح غازیة

 22،(EICAT)وتصنیف األثر البیئي لفئات التصنیف الغریبة  21یئي واالقتصادي واالجتماعيآثار األنواع الغریبة على الرفاه الب
 .الحفظ/هما أیضا مهمان إلنتاج معلومات عن المخاطر فیما یتعلق بالبیئة

                                                           
  .UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/33انظر   20

21    Kumschick S, Bacher S, Evans T, Marková Z, Pergl J, Pyšek P, Vaes-Petignat S, van der Veer G, Vilà M, 
Nentwig W. 2015. Comparing impacts of alien plants and animals in Europe using a standard scoring system. 
Journal of Applied Ecology 52: 552-561.  

22  Hawkins CL, S Bacher, F Essl, PE Hulme, JM Jeschke, I Kuhn, S Kumschick, W Nentwig, J Pergl, P Pyšek, W 
Rabitsch, DM Richardson, M Vilà, JRU Wilson, P Genovesi & TM. Blackburn 2015. Framework and Guidelines for 
Implementing the Proposed IUCN Environmental Impact Classification for Alien Taxa (EICAT). Diversity & 
Distribution. DOI: 10.1111/ddi.12379.  
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 القرارات بشأن إدارة األنواع الغریبة الغازیة

التخفیف منها  ها أو عزلها أولقضاء علیاأو ینبغي أن تنظر عملیة صنع القرار بشأن إدخال األنواع الغریبة الغازیة  -60
التكالیف المتصلة بالغزوات البیولوجیة واإلجراءات و مكافحتها في التوازن بین المنافع البیئة واالجتماعیة واالقتصادیة أو 

األدوات التي تقوم بتقییم أثر ذلك في التي تسرد أدوات دعم القرار، بما المیة إلعة في الوثیقة ابیناألدوات القائمة المو . العالجیة
الوصول من  تمكن مستخدمي األدواتمتاحة من خالل الموقع الشبكي التفاقیة التنوع البیولوجي بطریقة ینبغي أن تكون المناخ 
 .بسهولة إلیها

النظر في دوافع التجارة، وأنماط التجارة في المستقبل ، من الضروري المستقبل في ومن أجل تقلیل أي مخاطر -61
تقییم وتقدیر من أجل كما أن هناك حاجة إلى تطویر المزید من األدوات . زیة التي قد تدخل في التجارةواألنواع الغریبة الغا

 .العواقب االجتماعیة واالقتصادیة واإلیكولوجیة لألنواع الغریبة الغازیة

م أن یتم وبالتالي، فمن المه. من الحیوي الحصول على معلومات صحیحة ومحدثة في جمیع حاالت صنع القرارو  -62
تحدیث مصادر المعلومات وقواعد البیانات عن األنواع الغریبة الغازیة على المستویات المحلي واإلقلیمي والدولي باستمرار، 

 .تطویرها لتمكین المستخدمین من العثور على المعلومات التي یمكن أن تدعم القرارات المستنیرةمواصلة وصیانتها و 

 التوصیات المقترحة  -خامسا 
  :ترغب الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة في اعتماد توصیة على غرار ما یلي قد -64

  أن الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة،
بتقریر اجتماع الخبراء بشأن األنواع الغریبة في التجارة بالحیاة البریة، والخبرات في استخدام عوامل  تحیط علما

عداد أدوات دعم القرار من أجل إدارة األنواع الغریبة الغازیةا ٕ   23؛لمكافحة البیولوجیة وا
  :في التوصیة بأن یعتمد مؤتمر األطراف مقررا على غرار ما یليأیضا وقد ترغب الهیئة الفرعیة  -65

  إن مؤتمر األطراف،
مة، والمبادئ التوجیهیة والتوصیات من االتفاقیة والمعاییر القائ) ط(8المتعلقة بالمادة  هإلى أحكام إذ یشیر

  اإلطار التنظیمي الدولي المتعلق باألنواع الغریبة الغازیة، بموجب
  السبل والوسائل اإلضافیة للتصدي للمخاطر المرتبطة بالتجارة في الحیاة البریة

  ،12/17و 12/16إلى المقررین  إذ یشیر
المستهلكین والتجار على االستفادة من األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة، و  یشجع -1

ألیفة، وكأنواع  صیاغة وتنفیذ تدابیر للتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغریبة كحیواناتاإلرشادات بشأن 
، وذلك عند التصدي للمخاطر وأغذیة حیة ألحواض الكائنات المائیة وألحواض الكائنات األرضیة، وكطعم حي

نواع ألحواض الكائنات المائیة وألحواض األع األنواع الغریبة الحیة، بخالف الحیوانات األلیفة، و المرتبطة بإدخال جمی
 الحال؛اختالف الكائنات األرضیة، والطعم الحي واألغذیة الحیة، مع تطبیق اإلرشادات مع مراعاة ما یقتضیه 

األنواع المعني باالت االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات، بالتعاون مع فریق التنسیق بین الوك یدعو -2
لألنواع الحیة بما في ذلك المخاطر التي تفرضها الغریبة الغازیة، إلى النظر في إعداد معاییر دولیة محددة للسلع 

أو التي تلوث األنواع بدون قصد ة بها ائنات الحیة الملصقوالك) ة، والوسائل، واألغذیةبئالتع مثل(المواد المرتبطة بها 
 و حاویتها، مع مراعاة القواعد والنظم المحلیة القائمة؛الحیة المستوردة أ

إطارها التنظیمي بهدف ضمان الرقابة على  مراجعةعلى  األطراف والحكومات األخرى یشجع -3
التي یمكن أن تكون ) واألغذیة عبئةالتمواد مثل (الواردات من أنواع الحیاة البریة والمواد المرتبطة بها وانتشارها 

 ألنواع الغازیة، مع االستفادة من العملیات المالئمة لتقییم المخاطر؛مسارات إلدخال ا

                                                           
23  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/31.  
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الجهات المنخرطة في التجارة والصناعة على تطبیق التدابیر الطوعیة المشار إلیها في  یحث -4

ألیفة، وكأنواع  صیاغة وتنفیذ تدابیر للتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغریبة كحیواناتاإلرشادات بشأن 
عندما تحدث التجارة بالحیاة البریة،  وأغذیة حیة حواض الكائنات المائیة وألحواض الكائنات األرضیة، وكطعم حيأل

 صحیحللتنوع البیولوجي والتعریف ال خطر محتملعلى شحنة الكائنات الحیة على أنها  الملصقاتمثال باستخدام 
 رقام التصنیفیة؛األ/لألنواع باستخدام األسماء العلمیة

األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة، بما في ذلك المنظمات البحثیة، على  شجعی -5
تقلیل المخاطر على التنوع البیولوجي المرتبطة ن أجل ماستكشاف السبل والوسائل لتعزیز التغیرات في سلوك األفراد 

وسائل شاركة مع العلوم االجتماعیة و لمیة في الحیاة البریة، بما في ذلك من خالل اقانونیة وغیر القانونبالتجارة ال
 مستهدفة، ومن خالل التعاون مع منظمات التجارة بالحیاة البریة؛في حمالت التوعیة ال جتماعياالالتواصل 

 المخاطر المرتبطة بالتجارة في األنواع الغریبة الغازیة المباعة عبر التجارة اإللكترونیةتقلیل 

المباعة عبر التجارة جارة في األنواع الغریبة الغازیة من أجل تقلیل المخاطر المرتبطة بالت -6
األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولیة المعنیة، والمستهلكین والتجار عبر التجارة  یحث، اإللكترونیة

 :اإللكترونیة على ما یلي

وأصحاب المصلحة  أكبر بین المستهلكین والمتاجرین بالتجارة اإللكترونیةعلى نحو توعیة التعزیز   )أ(
من ناحیة أخرى، الوطنیة،  لوائحالمعاییر الدولیة ذات الصلة والوب من ناحیة،اآلخرین بمخاطر الغزوات البیولوجیة 

  ؛ذات الصلة سوق التجارة اإللكترونیة ووسائل التواصل االجتماعيمن بینها من خالل أماكن 
ة ومخاطر الصحة النباتیة المرتبطة بها، مخاطر الغزوات البیولوجیة، والمخاطر الصحی ستعراضا  )ب(

  ، وحسب الضرورة، إعداد تدابیر مناسبة لتقلیل المخاطر إلى أدنى حد؛ن بعدعالتي تفرضها جمیع أشكال البیع 
مركز األمم المتحدة استخدام، نهج الشباك الواحد التابع لالتشجیع على النظر في استخدام، أو   )ج(

 وائحمن أجل تیسیر اإلبالغ عن التجارة في األنواع الحیة الخاضعة لل اریة اإللكترونیةتیسیر التجارة واألعمال التجل
 .عبر التجارة اإللكترونیة

 ةالبحری الحاویات مع تنقلتقلیل مخاطر األنواع الغریبة الغازیة التي 

الحاویات البحریة وحدات نقل  تعبئةمدونة الممارسات الجیدة الساریة على بمراجعة  یرحب -7
الصحة ة تدابیر هیئوبتوصیات  االقتصادیة ألوروبا األمم المتحدة لجنة/منظمة العمل الدولیة/ة الدولیةنظمة البحریلمل

 ؛ةحاویات البحریال فيالنباتیة في دورتها العاشرة التي تتعلق بمنع مخاطر وتقلیل انتشار األنواع الغریبة الغازیة 

 :األطراف والحكومات األخرى إلى ما یلي یدعو -8

المعنیین بتعبئة الحاویات البحریة أو بحركة الحاویات البحریة إلى أصحاب المصلحة  إطالع  )أ(
وانتقالها وانتشارها عبر المعني داخل البلد التابعة له أو إلى خارجه على خطر األنواع الغریبة الغازیة إلى البلد 

  الحاویات البحریة؛
  ؛الحاویات البحریةممارسات بشأن تعبئة وحدات نقل تنفیذ األجزاء ذات الصلة من مدونة الدعم   )ب(
ها، ولیس مع تاذعبر الحاویات البحریة  ع الغریبة الغازیةاألنو المعلومات عن حركة ا جمع  )ج(

  ؛اتجاهات خطرة ندما تنشأعالمعلومات الشحنات المنقولة عبر الحاویات البحریة وتشاطر هذا النوع من 
الخطر إذا كان  لتخفیف منواتخاذ اإلجراءات الالزمة لالبیولوجیة للغزوات الخطر المحتمل تحلیل   )د(

 .ذلك مبررا أو ممكنا من الناحیة العملیة

  المكافحة البیولوجیة لألنواع الغریبة الغازیة
أن المكافحة البیولوجیة التقلیدیة یمكن أن تكون تدبیرا فعاال إلدارة األنواع الغریبة الغازیة الموجودة  إذ یدرك

مخاطر مباشرة وغیر مباشرة  شكل أیضایعوامل المكافحة البیولوجیة یمكن أن استخدام واسعة االنتشار، فإن الل و بالفع
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للكائنات والنظم اإلیكولوجیة غیر المستهدفة وأن هذه المخاطر یمكن التصدي لها من خالل إجراءات مناسبة بما في 

 ذلك التقییم الشامل للمخاطر؛

والمنظمات المعنیة، على االستفادة من المكافحة البیولوجیة  األطراف، والحكومات األخرى یشجع -9
التقلیدیة، من خالل إجراءات مناسبة بما في ذلك التقییم الشامل للمخاطر، إلدارة األنواع الغریبة الغازیة الموجودة 

 ؛هذا المقرر روعمشبالفعل وواسعة االنتشار، مع االستفادة، حسب مقتضى الحال، بموجز االعتبارات التقنیة المرفق ب

، والمنظمة االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتاتإلى األمین التنفیذي أن یواصل التعاون مع  یطلب -10
العالمیة لصحة الحیوان، ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، واألعضاء اآلخرین في فریق التنسیق بین الوكاالت 

دارة المخاطر  سدد الخیارات لالمعني باألنواع الغریبة الغازیة من أجل تحدی ٕ للفجوات في معاییر تقییم المخاطر وا
 ستخدام عوامل المكافحة البیولوجیة ضد األنواع الغریبة الغازیة؛ال

 أدوات دعم القرار

إلى األمین التنفیذي االضطالع  یطلب، 12/17و 11/28، و10/38ألف، و 9/4تبعا للمقررات  -11
 :یكةبما یلي، بالتعاون مع المنظمات الشر 

تاحتها من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات التابعة   ) أ( ٕ تجمیع أو إعداد وصیانة أدوات دعم القرار وا
 ؛لالتفاقیة

والمنافع وتحلیل جدوى التكلفة إلدارة األنواع الغریبة  إرشادات تقنیة إلجراء تحلیل التكالیفإعداد   ) ب(
 .الغازیة
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  مرفق

مكافحة البیولوجیة موجز لالعتبارات التقنیة الستخدام عوامل ال
  إلدارة األنواع الغریبة الغازیة

  المكافحة البیولوجیة التقلیدیة
وهي ما تسمى  –المكافحة البیولوجیة التقلیدیة هي مكافحة األنواع الغازیة بأعداء طبیعیة ذات عالقة خاصة بها  -1

ألنواع الغریبة الغازیة التي تستهدف بالمكافحة، ویجري تحدید هذه األعداء الطبیعیة من بلد منشأ ا. بعوامل المكافحة البیولوجیة
وتخضع لتقییم المخاطر ضد اآلثار المباشرة وغیر المباشرة غیر الموجهة للهدف، وذلك تمشیا مع القانون الوطني والمعاییر 

ذا سمحت نتائج تقییم المخاطر، تستورد عوامل المكافحة البیولوجیة، وتختبر مرة أخرى ثم یتم إ. الدولیة ٕ طالقها لمكافحة وا
األساسیة التي تم إطالقها، وأن  دومن المتوقع أن تنشأ عوامل المكافحة البیولوجیة بشكل دائم من األعدا. األنواع الغریبة الغازیة

ألنواع لوتساعد المكافحة البیولوجیة التقلیدیة على تخفیف اآلثار السلبیة . تتكاثر وتنتشر لتؤدي إلى كبت الكیان المستهدف
وعادة ما . ألنواع المستهدفةلى اعالكامل  ضاءقیبة الغازیة وتسرع من استعادة التنوع البیولوجي، ولكنها نادرا ما تقود إلى الالغر 

 .في سیاق أهداف واضحة تتعلق بالحفظ واالستعادةالمتكاملة إلدارة اتتم المكافحة البیولوجیة كجزء من نهج 

دارة المخاطر ٕ  النهج التحوطي وتقییم وا

لمخاطر عوامل المكافحة البیولوجیة التقلیدیة المرشحة ضد اآلثار المباشرة وغیر المباشرة غیر لتقییم الشامل إن ا -2
 .الموجهة للهدف، وذلك قبل أي قرار باإلطالق، هو عنصر أساسي لنجاح برامج المكافحة البیولوجیة التقلیدیة

. ادهاتمعاامج، وهو یسمح بفهم التحسینات و د تنفیذ البر بل وبعویقدم التقییم الشامل للمخاطر فهما واضحا للمخاطر ق -3
وتقدم اإلرشادات الدولیة المنسقة، مثل تلك اإلرشادات الواردة في المعاییر الدولیة لتدابیر الصحة النباتیة المتعلقة بعملیة تحلیل 

 .إرشادات متاحة بسهولة لهذا الغرض )11و 3و ISPM 2بما في ذلك (خاطر اآلفات م

 :أن تشمل تقییمات المخاطر العناصر التالیةوینبغي  -4

لمستهدفة، بما في ذلك الدرجة التي یكون إجراء عامل المكافحة البیولوجیة مكانیة لآلثار المباشرة غیر ااإل  )أ(
ؤثر على األنواع المحلیة والموائل أو النظم اإلیكولوجیة، بما في یالتي سیتم مكافحتها، وال فقط محددا لألنواع الغریبة الغازیة 

  یعتزم فیها إطالق عوامل المكافحة البیولوجیة؛ذلك تلك التي تعتبر مهمة لالقتصاد والثقافة الممیزة في المنطقة التي 
، أو صحة اإلمكانیة لآلثار غیر المباشرة غیر المستهدفة على النظم اإلیكولوجیة، والموائل واألنواع المحلیة  )ب(

  اإلنسان وسالمته، في المنطقة التي یعتزم فیها إطالق عوامل المكافحة البیولوجیة؛
البیئي في المنطقة المقترح  غیراته الحالیة والمستقبلیة ومصادر أخرى للتیر للمناخ وتغالتأثیر المحتمل   )ج(

  .اإلطالق فیها على توطید وانتشار وآثار عامل المكافحة البیولوجیة
 :وینبغي احترام اإلجراءات التالیة -5

جراءات تفعیل المعاییر المالئمة یالبنیة ا  )أ( ٕ ة افر و أن تكون مت نبغيلتحتیة للحجر الزراعي ذات المعیار الكافي وا
  ات قبل إطالقها؛طفیلیلضمان استیراد العوامل بشكل مأمون واختبارها وتنظیفها من أیة أمراض و 

أن تحدث إما في بلد المنشأ  غينبالمتلقي لعوامل المكافحة البیولوجیة یاختیار دراسات اختبار نوعیة وكفاءة   )ب(
  ؛دخالأو في مرفق الحجر الزراعي المسجل على نحو مالئم داخل بلد اإل

خبراء التحلیل النباتي ، بما في ذلك االختباراالختیار و في  أن یشارك خبراء التصنیف المؤهلین نبغيی  )ج(
  ؛لتي یجري اختبارهاا ة واألنواعة البیولوجیة المحتملجمیع عوامل المكافحصحیح لالوراثي، وذلك لتحدید 
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) لوائح بلدان المنشأ والمقصد والعبور(شحنات عوامل المكافحة البیولوجیة الحیة تتمشى مع اللوائح الوطنیة   )د(

ا على شرطوهذا یشكل عموما . الخاصة بواردات الكائنات الحیة، بما في ذلك الملصقات المالئمة حوالقواعد الدولیة والتصاری
 .الشحن وشركات البرید المستعجلجمیع شركات 

احتمال فضال عن مكافحة الهدف ب یحیطأي تضارب في المصالح ما في ذلك بینبغي معالجة العوامل االجتماعیة، و  -6
 .ةغازیإدارة األنواع الغریبة ال بخصوصوجود تحیز معلوم في المجتمع 

 تخطیط وتنفیذ برامج المكافحة البیولوجیة

 :تنفیذ التالیةویوصى بإجراءات التخطیط وال -7

ستعادة البیئیة، وكجزء من نهج برامج المكافحة البیولوجیة في سیاق أهداف واضحة للحفظ واالإجراء القیام ب  )أ(
  ى مع نهج النظام اإلیكولوجي ومبادئه االثنى عشر؛مشإلدارة المتكاملة، بما یتا

رافق الحجر الزراعي، فضال عن التمویل للتنقیب وتحلیل المخاطر وماألولیة توافر االستثمارات الجوهریة   )ب(
عادة توزیعها، والرصد والم ٕ   ة بعد إطالقها؛راقبالمستدام طویل األجل لدعم التربیة الواسعة لعوامل المكافحة البیولوجیة وا

میة تنظیالكاملة من جانب السلطة الحكومیة إلدارة اآلفات ومسببات األمراض والسلطات ال مشاركةال  )ج(
  سؤولة عن اتخاذ قرارات اإلطالق؛المالئمة الم
إشراك جمیع أصحاب المصلحة المعنیین، على المستویات التشریعیة والقطاعیة ومستوى أصحاب   )د(

عادل للمنافع توزیع ، وتنمیة القدرات، والسماح باتالمصلحة، لألخذ في الحسبان األهداف المتفاوتة والتكمیلیة، والمعارف والخبر 
  .والتكالیف

 بعد اإلطالق، والخطة الطارئة واالستجابة السریعة الرصد

غیر متوقعة وغیر متوقعة سواء كانت مباشرة أو سلبیة یسمح الرصد بعد اإلطالق بسرعة الكشف وقیاس أي آثار  -8
هذا وفي . واالستجابة السریعةللطوارئ التخطیط  فيمباشرة للعناصر على التنوع البیولوجي أو الزراعة ویمكن أن یساعد 

قیاسیة وفعالة من حیث  منهجیات خدامباست) سواء كانت إیجابیة أو سلبیة(السیاق، فإن الرصد طویل األجل لآلثار وتقییمها 
 .التكلفة یعد مهما

 ةالقرارات بشأن إطالق عوامل المكافحة البیولوجی

ویشمل ذلك إیصال . صنع القرارعملیة تشاركیة لشجع على یالمكافحة البیولوجیة،  جبالنسبة للقرارات الخاصة ببرام -9
المكافحة  تطویر برنامجومن المفید للغایة أن تبدأ هذه العملیة في المرحلة المبكرة ل. دارتهاإلالمعلومات عن المخاطر وخیارات 

أهداف الحفظ الموضوعة للبرنامج  لغرض، یتم النظر فیها جمیع اهتمامات أصحاب المصلحة المعنیینأن البیولوجیة لضمان 
 .لمحددا

 عمدوتقدیم معلومات علمیة ذات صلة إلى البلدان المجاورة قبل الموافقة على إطالق عوامل المكافحة البیولوجیة ی -10
 عداد لمواجهة أي تأثیرات سلبیةستالمعارف ذات الصلة، ویسمح للبلدان المجاورة بعرض تعلیقاتها واال تبادلالتشاور اإلقلیمي و 

 .محتملة

 عمدالرصد بعد اإلطالق بشكل واسع، بما في ذلك مع البلدان المجاورة والخبراء اآلخرین، أن ی ویمكن لتبادل معلومات -11
 .تحسین برامج المكافحة البیولوحیة في أماكن أخرى، واعتماد النُهج في مواجهة تغیر المناخ واالضطرابات والتغییرات

 تنمیة القدرات

من الفهم العلمي من خالل  ،ل المكافحة البیولوجیة التقلیدیةتنمیة القدرات في مجان أجل مالتعاون التقني والعلمي  إن -12
  .حیویا لنجاح برامج المكافحة البیولوجیةالعملیة التنظیمیة إلى تدریب العاملین المهرة، یعد 

____________ 


